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¦Ã®Â·¸³Ä¼³»·»Å®µ·Æ³»ÅÆÁ©Ã¹¾³Æ»ÅÆ°Ã»Á¦Á¿ÁÏ¿»ÁÆÁÇ¹¾ÂÁÃ»¼°¦Ã®Â·¸³¾·Æ³´»´®¸·»¾¯ÅËÆÁÇ©Ã¹¾³Æ»ÅÆ¹Ã±ÁÇ
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1. Επιστολές προς τους Μετόχους.
1.1. Επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
ÂÃÁÅÆ®Å·¾»³¿¯³ÅÏ¿º·Æ¹¼³»¶ÏÅ¼Á½¹ÂÃ³µ¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ³´Ã±Å¼·Æ³»¹ÉÐÃ³¼³»¹Á»¼Á¿Á¾±³ÆÁÇÄÂÃÐÆÁÇÄ¾°¿·ÄÆÁÇ
£³½³»®ÂÃÁ´½°¾³Æ³·¾È³¿±¸Á¿Æ³»¾·¿¯³¾ÁÃÈ°¼³»¿¯³ÂÃÁ´½°¾³Æ³ÂÁÇ¯ÉÁÇ¿¼®¿·»Æ¹¿·¾È®¿»Å°ÆÁÇÄÂ·Ã»Â½¯¼ÁÇ¿Æ¹¿
¼³Æ®ÅÆ³Å¹ÅÆ¹ÉÐÃ³¼³»¶ÇÅÉ·Ã³±¿ÁÇ¿Æ¹¿ÂÃÁÅÂ®º·»³µ»³Æ¹ÅÆ³º·ÃÁÂÁ±¹Å¹¼³»Æ¹¿³¿®¼³¾Ê¹Æ¹ÄÁ»¼Á¿Á¾±³Ä
¦±ÂÁÆ³¶·¿·±¿³»Â½¯Á¿±¶»ÁÇÆÎÂÁÇÉ³Ã³¼Æ¹Ã±¸·»Æ»Ä·À·½±À·»Ä¶»·º¿ÐÄ·±¿³»¹¯À³ÃÅ¹ÆÁÇ»Å½³¾»¼ÁÏÈ³¿³Æ»Å¾ÁÏÂÁÇ
Á¶°µ¹Å· ÅÆ»Ä ÂÁ½Ï¿·¼Ã·Ä ÆÃÁ¾Á¼Ã³Æ»¼¯Ä ·Â»º¯Å·»Ä ÅÆ»Ä ÃÇÀ¯½½·Ä ¼³» ÆÁ £³Ã±Å» ³½½® ¼³» ¹ ÎÀÇ¿Å¹ Æ¹Ä ÂÃÁÅÈÇµ»¼°Ä
¼Ã±Å¹Ä ÂÁÇ Â½°ÆÆ·» »¶»³»Æ¯ÃËÄ Æ¹¿ ½½®¶³ ¼³» ¾·Æ³ÆÃ¯Â·» Æ¹¿ ÇÃÐÂ¹ Å· ÈÃÁÏÃ»Á ÇÆ¯Ä Á» ¶Ã³¾³Æ»¼¯Ä ·À·½±À·»Ä
·Â¹Ã·®¸ÁÇ¿®¾·Å³¼³»Æ¹¿¼³Æ®ÅÆ³Å¹ÅÆ¹ÉÐÃ³¥Æ¹¿Á»¼Á¿Á¾»¼°¼Ã±Å¹¼³»ÅÆ¹¿ÏÈ·Å¹ÂÁÇ¼Ã³Æ®¼³º¹½Ë¾¯¿¹·¶Ð¼³»
ÅÉ·¶Î¿ÁÉÆÐÉÃÎ¿»³Æ¹¿Á»¼Á¿Á¾±³°Ãº·¿³ÂÃÁÅÆ·º·±¹ÂÃÁÅÈÇµ»¼°¼Ã±Å¹ÂÁÇÂ³±Ã¿·»·È»³½Æ»¼¯Ä¶»³ÅÆ®Å·»Ä£ÃÎ¼·»Æ³»
µ»³¾»³¼Ã±Å¹ÂÁÇ¶Á¼»¾®¸·»Æ»Ä¶Ç¿³ÆÎÆ¹Æ·Ä¼³»Æ»Ä³¿ÆÁÉ¯ÄÆÁÇ¼Ã®ÆÁÇÄ¼³»Æ¹Ä¼Á»¿Ë¿±³Ä·À·½±ÅÅ·Æ³»Å·¾·±¸Á¿ÂÃÎ´½¹¾³
µ»³Æ¹¿¼Á»¿Ë¿»¼°ÅÇ¿ÁÉ°¼³»³ÅÈ®½·»³¼³»¶ÇÅ¼Á½·Ï·»³¼Î¾³Â·Ã»ÅÅÎÆ·ÃÁÆ¹¿³¿Æ»¾·ÆÐÂ»Å¹Æ¹ÄÁ»¼Á¿Á¾»¼°Ä¼Ã±Å¹Ä
ÇÅÆÇÉÐÄ¹ÇÃÐÂ¹¾¯ÉÃ»ÅÆ»µ¾°Ä¯É·»³ÂÁÈÏµ·»¿³³ÅÉÁ½¹º·±¾·Æ¹¿Â¹µ°ÆÁÇÂÃÁÅÈÇµ»¼ÁÏÂÃÁ´½°¾³ÆÁÄÂÁÇ·±¿³»Á
ÂÎ½·¾ÁÄÅÆ¹¥ÇÃ±³¼³»¯É·»Â·Ã»ÁÃ»ÅÆ·±Å·¾¯ÆÃ³¼³»ÂÃËÆÁ´ÁÇ½±·ÄÂÁÇÅÆÎÉÁ¯ÉÁÇ¿¿³ÅÆ·µ³¿ÁÂÁ»°ÅÁÇ¿Æ¹¿ÇÃÐÂ¹
¼³»¿³¼½·±ÅÁÇ¿¯ÀË³ÂÎÆ³ÅÏ¿ÁÃ®Æ¹ÄÆ¹¿Â±·Å¹ÆÁÇ¼Ï¾³ÆÁÄÆË¿ÂÃÁÅÈÏµË¿ÂÃÎÅÈ³Æ¹ÅÇ¾ÈË¿±³ÇÃËÂ³Ì¼°Ä
¿ËÅ¹Ä ¼³» ¦ÁÇÃ¼±³Ä µ»³ Æ¹¿ ³¿Æ»¾·ÆÐÂ»Å¹ ÆË¿ ÂÃÁÅÈÇµ»¼Ð¿ ÃÁÐ¿ ·±¿³» ÁÂËÅ¶°ÂÁÆ· ¾»³ º·Æ»¼° ·À¯½»À¹ «ÅÆÎÅÁ ¹
·È³Ã¾Áµ°Æ¹Ä·±¿³»¾»³·À³»Ã·Æ»¼®¶ÏÅ¼Á½¹ÅÏ¿º·Æ¹¼³»Â·Ã±Â½Á¼¹¶»³¶»¼³Å±³»³¿³½·»ÆÁÇÃµ°Å·»¹ÅÇ¾ÈË¿±³¼³»¿³
·±¿³» ³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼° ÉÃ·»®¸·Æ³» µ»µ³¿Æ»³±³ ÂÃÁÅÂ®º·»³ ³ÂÎ½ÇÆÁÄ ÅÇ¿ÆÁ¿»Å¾ÎÄ Î½Ë¿ ÆË¿ ÈÁÃ¯Ë¿ ÂÁÇ ·¾Â½¯¼Á¿Æ³» ÅÆÁ
ÂÃÎ´½¹¾³³½½®¼³»ÇÃËÂ³Ì¼°ÂÁ½»Æ»¼°ÅÆ°Ã»À¹¼³»´Á°º·»³
©Ã·»®¸·Æ³» ÂÃ»¿ ³ÂÎ Î½³ ¿³ ³¿Æ»¾·ÆËÂ»ÅÆ·± ¶»³ÈÁÃ·Æ»¼® ¼³» ¾· ®½½³ ¼Ã»Æ°Ã»³ ¼³» ÆÁ ÂÃÎ´½¹¾³ Æ¹Ä Á»¼Á¿Á¾»¼°Ä ¼Ã±Å¹Ä
³½½®¼³»¹³À»Á½Îµ¹Å¹ÆÁÇ½½¹¿»¼ÁÏÂÃÁµÃ®¾¾³ÆÁÄ£³Ã®Æ»Ä·Â±Å¹¾·Ä¶¹½ÐÅ·»Ä¼³»¶»³´·´³»ÐÅ·»Ä¹Á½Á¼½°ÃËÅ¹Æ¹Ä
¶»³¶»¼³Å±³Ä ¯É·» ¼³ºÇÅÆ·Ã°Å·» ³Ã¼·Æ® µ»³Æ± ·¼ÆÎÄ ÆË¿ ¶»¼Ð¿ ¾³Ä Â³½»¿Ë¶»Ð¿  ÂÃÁÅ¼ÃÁÏ·» ¼³» ÅÆ»Ä ³¿Æ»º¯Å·»Ä ÂÁÇ
³¿³¼ÏÂÆÁÇ¿¾·Æ³ÀÏÆË¿¶³¿·»ÅÆÐ¿Æ¹ÄÉÐÃ³Ä¼³»ÅÆ»Ä¶»³Ã¼ÐÄ³¿³ÂÃÁÅ³Ã¾Á¸Î¾·¿·Ä³Â³»Æ°Å·»Ä¾·Ã±¶³ÄÆÁÇ¼ÁÇ³ÃÆ¯ÆÁÇ
ÂÁ½½¯Ä³ÂÎÆ»ÄÁÂÁ±·Ä¯ÃÉÁ¿Æ³»¼³»Å·³¿Æ±º·Å¹¾·´³Å»¼¯ÄÂ½·ÇÃ¯ÄÆ¹ÄÅÇ¾ÈË¿±³ÄÆÁÇÂ·Ã³Å¾¯¿ÁÇÁÇ½±ÁÇ
±¿³»¼³Æ·Â·±µÁÇÅ³¹³¿®µ¼¹¿³³ÃºÁÏ¿Á»¶»³ÈË¿±·Ä¼³»Á»³¿Æ»º¯Å·»Ä¼³»¿³Á½Á¼½¹ÃËº·±ÆÁÆ³ÉÏÆ·ÃÁ¶Ç¿³ÆÎ¿¹³À»Á½Îµ¹Å¹
ÆÁÇ ÂÃÁµÃ®¾¾³ÆÁÄ  ·Â»ÆÇÉ°Ä Á½Á¼½°ÃËÅ¹ Æ¹Ä ³À»Á½Îµ¹Å¹Ä ³ÂÁÆ·½·± ´³Å»¼° ÂÃÁÍÂÎº·Å¹ µ»³ Æ¹¿ Á¾³½ÁÂÁ±¹Å¹ Æ¹Ä
¼³Æ®ÅÆ³Å¹ÄÅÆ¹¿·½½¹¿»¼°Á»¼Á¿Á¾±³¿¾®½»ÅÆ³ÅÇ¿Á¶·ÇÆ·±¼³»¾·Æ¹¿ÅÇ¾ÈË¿¹¾¯¿¹p°¶¹¶»³¶»¼³Å±³µ»³Æ¹¿·½®ÈÃÇ¿Å¹
ÆÁÇÉÃ¯ÁÇÄ³ÇÆÎº³Å¹¾®¿·»¼³»Æ¹¿³ÃÉ°ÆÁÇÆ¯½ÁÇÄÆ¹Ä¼Ã±Å¹ÄÆ¹ÅÆ³º·ÃÁÂÁ±¹Å¹Æ¹ÄÁ»¼Á¿Á¾±³ÄÆ¹¿·Â»ÅÆÃÁÈ°ÅÆ¹¿
¼³¿Á¿»¼ÎÆ¹Æ³¼³»ÅÆ¹¿³¿®ÂÆÇÀ¹
·´³±ËÄ¹³À»Á½Îµ¹Å¹·±¿³»ÂÃÁÍÂÎº·Å¹µ»³Æ¹¿³ÂÁ¼³Æ®ÅÆ³Å¹Æ¹ÄÅÆ³º·ÃÎÆ¹Æ³Ä³½½®³ÂÎ¾Î¿¹Æ¹Ä¶·¿·±¿³»³Ã¼·Æ°
µ»³ Æ¹¿ ·Â³¿·¼¼±¿¹Å¹ Æ¹Ä Á»¼Á¿Á¾±³Ä Â³»ÆÁÏ¿Æ³» ®¾·Å³ ¼³» ®½½·Ä ³¿³ÂÆÇÀ»³¼¯Ä ÂÃËÆÁ´ÁÇ½±·Ä ¼³» ÃÇº¾±Å·»Ä ÂÁÇ º³
³¿Æ»¾·ÆËÂ±¸ÁÇ¿ Æ»Ä ÅÆÃ·´½ÐÅ·»Ä º³ ·¿»ÅÉÏÁÇ¿ ÆÁ ·Â·¿¶ÇÆ»¼Î ¼½±¾³ ¼³» º³ ¶¹¾»ÁÇÃµÁÏ¿ Æ»Ä ÅÇ¿º°¼·Ä ·¼·±¿·Ä ÂÁÇ º³
·Â»ÆÃ¯ÂÁÇ¿º³¶»·Ç¼Á½Ï¿ÁÇ¿Æ¹¿³½½³µ°ÆÁÇÂ³Ã³µËµ»¼ÁÏ¾Á¿Æ¯½ÁÇÆ¹ÄÉÐÃ³ÄÆÅ»¼»³½½»ÐÄÁ»·À·½±À·»Ä¶»³¾ÁÃÈÐ¿ÁÇ¿
¿¯³ ¶·¶Á¾¯¿³ µ»³ Æ¹¿ Â³ÆÃ±¶³ ¾³Ä  Á»¼Á¿Á¾±³ ¾·Æ® ³ÂÎ ÁÉÆÐ ÉÃÎ¿»³ ÏÈ·Å¹Ä ³¿·Ãµ±³Ä ¼³» ¼Á»¿Ë¿»¼°Ä ¼³Æ³ÅÆÃÁÈ°Ä
´Ã±Å¼·Æ³» ÆÐÃ³ ³¿Æ»¾¯ÆËÂ¹ ¾· ¿¯³ ÂÃÁ´½°¾³Æ³ ¼³» ¿¯·Ä ÂÃÁ¼½°Å·»Ä  ¶»³É·±Ã»Å° ÆÁÇÄ ·Â¹Ã·®¸·» ®¾·Å³ Æ¹¿ ÂÁ½»Æ»¼°
¼Á»¿Ë¿»¼°¼³»Á»¼Á¿Á¾»¼°ÂÃ³µ¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ³¼³Æ®ÅÇ¿¯Â·»³¼³»ÆÁÆÃ³Â·¸»¼ÎÅÏÅÆ¹¾³ÆÁÁÂÁ±Á·±¿³»´³Å»¼ÎÄ´Ã³É±Á¿³Äµ»³
¼®º·Á»¼Á¿Á¾»¼°¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÎÆ¹Æ³¼³»µ»l³ÇÆÎ¶·¿·±¿³»³ÂÁ¼Á¾¾¯¿Á³ÂÎÆÁ·ÇÃÏÆ·ÃÁÁ»¼Á¿Á¾»¼Î¼³»ÂÁ½»Æ»¼ÎÂ·Ã»´®½½Á¿
Â¹Ã·®¸·Æ³»³ÂÎ³ÇÆÎ¼³»¾·Æ¹Å·»Ã®ÆÁÇ·Â¹Ã·®¸·»Æ»ÄÁ»¼Á¿Á¾»¼¯Ä·À·½±À·»Ä¼³»¶»·Ãµ³Å±·ÄÂÁ¾¯¿ËÄ¹®ÃÅ¹ÆË¿
³´·´³»ÁÆ°ÆË¿ ÅÆ¹¿ ·½½¹¿»¼° Á»¼Á¿Á¾±³ ·±¿³» ÂÃÁÍÂÎº·Å¹ µ»³ Æ¹¿  ·¾Â¯¶ËÅ¹ Æ¹Ä ·¾Â»ÅÆÁÅÏ¿¹Ä ÂÃÁÄ ÆÁ ÆÃ³Â·¸»¼Î
ÅÏÅÆ¹¾³ ¶¹ ¾· Æ¹¿ ³¿³¼·È³½³»ÁÂÁ±¹Å¹ ÆË¿ ÆÃ³Â·¸Ð¿ ¯µ»¿· ¯¿³ ÂÃÐÆÁ Å¹¾³¿Æ»¼Î ´°¾³ ÂÃÁÄ ³ÇÆ° Æ¹¿ ¼³Æ·ÏºÇ¿Å¹
³»ÎÅÁ·¾Â·¶Ð¿·Æ³»¯¿³¼½±¾³ÂÁ½»Æ»¼°Ä¼³»Á»¼Á¿Á¾»¼°ÄÅÆ³º·ÃÎÆ¹Æ³ÄÅÆ¹ÉÐÃ³ÆÎÅÁÂ»Á¼Á¿Æ®º³¯ÃÉÁ¿Æ³»¹Â½°Ã¹Ä
³ÂÁ¼³Æ®ÅÆ³Å¹Æ¹ÄÃ·ÇÅÆÎÆ¹Æ³ÄÂÃÁÄÆ»ÄÆÃ®Â·¸·Ä³ÂÎÆ¹¿¦¹³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼°³¿Æ»¾·ÆÐÂ»Å¹ÆË¿¼Î¼¼»¿Ë¿¶³¿·±Ë¿
¹®ÃÅ¹ÆË¿FDSLWDOFRQWUROV¼³»¹·Â»ÅÆÃÁÈ°ÆË¿¼³Æ³º¯Å·Ë¿
¢¶ÃÎ¾ÁÄº³·±¿³»¾³¼ÃÏÄ¼³»¶ÏÅ¼Á½ÁÄµ·¾®ÆÁÄ¼»¿¶Ï¿ÁÇÄ³Å®È·»·Ä¼³»³¿Æ»È®Å·»Ä«ÅÆÎÅÁ¾ÂÁÃ·±¹ÉÐÃ³¿³³Â³¿Æ°Å·»
º·Æ»¼®ÅÆ»ÄÂÃÁ¼½°Å·»Ä¿³µÇÃ±Å·»Å·½±¶³³Ã¼·±¿³¼»¿¹º·±Æ³ÉÏÆ³Æ³¾·ÅÏ¿·Å¹Ã·³½»Å¾Î¼³»³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ³³½½®¼³»
¾··º¿»¼ÎÅÉ¯¶»Á¾·ÂÁ½»Æ»¼°¼³»¼Á»¿Ë¿»¼°ÅÇ¿·¿¿Î¹Å¹¼³»Á¾ÁÊÇÉ±³
»³¿³Èº®ÅÁÇ¾·Å·³ÇÆ°Æ¹¿¯³ÂÃ³µ¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ³¶»³¿ÏÅ³¾·¾»³ÉÃÁ¿»®ÆÁÎÂÁÇ¼³Æ³µÃ®È¹¼³¿Å¹¾³¿Æ»¼¯ÄÂÁ½»Æ»¼¯Ä
¼Á»¿Ë¿»¼¯Ä¼³»Á»¼Á¿Á¾»¼¯Ä¶»·Ãµ³Å±·Ä
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¦Ã±³°Æ³¿Æ³¼ÏÃ»³É³Ã³¼Æ¹Ã»ÅÆ»¼®³ÇÆÐ¿ÆË¿¶»·Ãµ³Å»Ð¿
o ¯Å³ÅÆÁÀ¯ÅÂ³Å·¾·¾·µ®½¹¯¿Æ³Å¹¹ÂÃÁÅÈÇµ»¼°¼Ã±Å¹¾·É»½»®¶·ÄÂÃÎÅÈÇµ·Ä³ÂÎÆ¹¥ÇÃ±³¿³ÅÆÁ»´®¸Á¿Æ³»Å·
 Å³Â»Á¼®Ã³´³¼³»´®Ã¼·Ä¼³»¿³¼³Æ³¼½Ï¸ÁÇ¿Æ³¿¹Å»®ÆÁÇ»µ³±ÁÇ³¿³¸¹ÆÐ¿Æ³Ä¾¯ÅËÆ¹Ä½½®¶³ÄÆÁ¿¶ÃÎ¾ÁÂÁÇº³
 ÆÁÇÄÁ¶¹µÁÏÅ·ÅÆ¹¿ÇÃÐÂ¹±¿³»³½°º·»³ÎÆ»¼³»¹½½®¶³³½½®¼³»¹ÇÃÐÂ¹³»È¿»¶»®ÅÆ¹¼³¿¼³»¾Î¿ÁÂÃÁÄÆ³Æ¯½¹
 ÆÁÇÆÁÂÃÎ´½¹¾³®ÃÉ»Å·¿³³Â³ÅÉÁ½·±ÅÁ´³Ã®Æ¹¿ÇÃÐÂ¹¼³»¿³³¿³¸¹ÆÁÏ¿Æ³»½ÏÅ·»Ä
o ¦Á°Æ³¿¹ÉÃÁ¿»®¯¿ÆÁ¿Ë¿ÂÁ½»Æ»¼Ð¿¼³»Á»¼Á¿Á¾»¼Ð¿¶»·Ãµ³Å»Ð¿ÁÃÇÈ³±·ÄÅÆ»µ¾¯ÄÆÁ¶¹¾ÁÊ°È»Å¾³³½½®¼³»Á»
 ¶ÏÁ·¼½Áµ»¼¯Ä³¿³¾·ÆÃ°Å·»Ä³ÂÎÆ»ÄÁÂÁ±·ÄÂÃÁ¯¼ÇÊ·¹Å¹¾·Ã»¿°¼Ç´¯Ã¿¹Å¹ÅÇ¿·Ãµ³Å±³Ä¼³»Á»¶»³ÂÃ³µ¾³Æ·ÏÅ·»Ä¾·
 ÆÁÇÄ¶³¿·»ÅÆ¯ÄÂÁÇ¼³Æ¯½¹À³¿ÅÆ¹ÅÇ¾ÈË¿±³ÆÁÇÁÇ½±ÁÇ¼³»ÆÁ¿¯Á¾¿¹¾Î¿»ÁÅÇ¾ÈË¿±³³ÇÆ°ÅÇ¿¯´³½·ÅÆ¹¿Â³Ã³¾Á¿°
 Æ¹ÄÉÐÃ³ÄÅÆ¹¸Ð¿¹ÆÁÇ·ÇÃÐ¼³»¯º·Å·ÆÁÂ½³±Å»ÁÆ¹Ä³¼Á½ÁÇºÁÏ¾·¿¹ÄÁ»¼Á¿Á¾»¼°Ä¼³»¼Á»¿Ë¿»¼°ÄÂÁ½»Æ»¼°Ä¹ÁÂÁ±³
 ´Ã±Å¼·Æ³»ÅÆ¹È®Å¹Æ¹ÄÂÃÐÆ¹Ä³À»Á½Îµ¹Å¹Ä³ÂÎÆÁÇÄ·¼ÂÃÁÅÐÂÁÇÄÆË¿¶³¿·»ÅÆÐ¿
o ¦ÁÎ¾ËÄ°Æ³¿ÉÃÁ¿»®¿¯Ë¿¯¿ÆÁ¿Ë¿¶»·Ãµ³Å»Ð¿ÅÆÁÆÃ³Â·¸»¼ÎÅÏÅÆ¹¾³Á»ÁÂÁ±·Ä¼ÁÃÇÈÐº¹¼³¿¾·Æ¹¿¯³
 ³¿³¼·È³½³»ÁÂÁ±¹Å¹ÆË¿ÆÃ³Â·¸Ð¿»³Æ»ÄÆ¯ÅÅ·Ã»ÄÅÇÅÆ¹¾»¼¯ÄÆÃ®Â·¸·Ä¹¶»³¶»¼³Å±³Á½Á¼½¹ÃÐº¹¼·¾·Æ¹´Á°º·»³ÆÁÇ
 ¦³¾·±ÁÇ©Ã¹¾³ÆÁÂ»ÅÆËÆ»¼°Ä¥Æ³º·ÃÎÆ¹Æ³Ä·¿Ð¹$WWLFD%DQN³¿³¼·È³½³»ÁÂÁ»°º¹¼·¾·¶»¼®Æ¹Ä¾¯Å³¼³»¼ÇÃ±ËÄ¾·Æ¹
 ÅÆ°Ã»À¹ÆÁÇ´³Å»¼ÁÏÆ¹Ä¾·ÆÎÉÁÇÆÁÇ¦¥³½½®¼³»Æ¹ÅÆ°Ã»À¹»¶»ËÆÐ¿¼³»º·Å¾»¼Ð¿·Â·¿¶ÇÆÐ¿
ÅÈ³½ÐÄÂÃÎ¼·»Æ³»µ»³¾»³ÂÁ½Ïº·Æ»¼°·À¯½»À¹µ»³Æ¹¿¦Ã®Â·¸³¾¯Å³Å·¯¿³¶ÏÅ¼Á½Á¼³»Â·Ã±Â½Á¼ÁÂÁ½»Æ»¼ÎÁ»¼Á¿Á¾»¼Î
¼³»ÆÃ³Â·¸»¼ÎÂ·Ã»´®½½Á¿·Â»ÆÇÉ±³Æ¹Ä³¿³¼·È³½³»ÁÂÁ±¹Å¹ÄÆ¹Ä$WWLFD%DQN¹ÁÂÁ±³Á½Á¼½¹ÃÐ¿·Æ³»ÉËÃ±ÄÆ¹ÅÇ¾¾·ÆÁÉ°
ÆÁÇ ¦³¾·±ÁÇ ©Ã¹¾³ÆÁÂ»ÅÆËÆ»¼°Ä ¥Æ³º·ÃÎÆ¹Æ³Ä ¼³» ®Ã³ ÉËÃ±Ä Æ¹¿ ·Â»´®ÃÇ¿Å¹ ÆÁÇ ½½¹¿³ ÈÁÃÁ½ÁµÁÏ¾·¿ÁÇ ³ÂÁÆ·½·± p
·¿®¿Æ»³ÅÆ»ÄÎÂÁ»·ÄÈË¿¯ÄÂÁÇ·Â»É·»ÃÁÏ¿¼³Æ®¼³»ÃÁÏÄ¿³ÇÂÁ´³º¾±ÅÁÇ¿Æ¹¿Å¹¾³Å±³ÆÁÇ·Â»Æ·Ïµ¾³ÆÁÄ³ÇÆÁÏÁÃÎÅ¹¾Á
ÅÆÁ·½½¹¿»¼ÎÆÃ³Â·¸»¼ÎÅÏÅÆ¹¾³¼³»·±¿³»¼³Æ®µ·¿»¼°Á¾Á½Áµ±³³À»ÁÅ¹¾·±ËÆÁµ·µÁ¿ÎÄ·¿ÆÎÄ¼³»·¼ÆÎÄÅÇ¿ÎÃË¿
$WWLFD%DQN¶»³Æ¹Ã·±Æ¹¿³ÇÆÁ¿Á¾±³Æ¹ÄÅÆ³º·ÃÁÂÁ»·±Æ¹º¯Å¹Æ¹ÄÅÆÁÆÃ³Â·¸»¼ÎÅÏÅÆ¹¾³·¿»ÅÉÏ·»Æ³ÅÇµ¼Ã»Æ»¼®Æ¹Ä
Â½·Á¿·¼Æ°¾³Æ³ ¼³» ¶»·ÇÃÏ¿·» Æ»Ä ÂÃÁÁÂÆ»¼¯Ä ¼³» Æ»Ä ¶Ç¿³ÆÎÆ¹Æ¯Ä Æ¹Ä ¿³ É³Ã®ÅÅ·» ¼³» ¿³ Ç½ÁÂÁ»·± Æ¹ ¶»¼° Æ¹Ä ÂÁ½»Æ»¼°
¾· µ¿Ð¾Á¿³ Â®¿Æ³ Æ³ ÅÇ¾È¯ÃÁ¿Æ³ ÆË¿ ¾·ÆÎÉË¿ ÆË¿ Â·½³ÆÐ¿ Æ¹Ä ¼³» Æ¹Ä Á»¼Á¿Á¾±³Ä µ·¿»¼ÎÆ·Ã³ ¦³ ³ÂÁÆ·½¯Å¾³Æ³ ÆË¿
ÂÃÁÅÂ³º·»Ð¿¾³Ä³ÂÁ¶·»¼¿ÏÁ¿Æ³»³ÂÎ
o ¦¹¶»³¾ÎÃÈËÅ¹ÆÁÇ¶·±¼Æ¹¼·È³½³±ÁÇ¼Á»¿Ð¿¾·ÆÁÉÐ¿&(7ÅÆÁ
o ¦¹¿³ÏÀ¹Å¹ÆË¿¼·Ã¶Ð¿ÂÃÁÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿¼³Æ®Æ³ÁÂÁ±³¶»³¾ÁÃÈÐº¹¼³¿ÅÆ³·¼·ÇÃÐÅÆ¹ÉÃ°Å¹
 ¯¿³¿Æ»·¼·ÇÃÐÆ¹Ä³¿Æ±ÅÆÁ»É¹ÄÉÃ°Å¹Ä
o ¦Á¿´·½Æ»Ë¾¯¿Á¶·±¼Æ¹¼®½ÇÊ¹Ä¾¹·ÀÇÂ¹Ã·ÆÁÏ¾·¿Ë¿³¿Á»µ¾®ÆË¿ 13(V 
o ¦¹¾·±ËÅ¹ÆË¿½·»ÆÁÇÃµ»¼Ð¿·ÀÎ¶Ë¿ÂÃÁÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿µ»³Â»ÅÆËÆ»¼ÁÏÄ¼»¿¶Ï¿ÁÇÄ¼³»³ÂÁÅ´¯Å·Ë¿¼³Æ®Å··Æ°Å»³
 ´®Å¹ ³È³»ÃÁÇ¾¯¿Ë¿ÆË¿¾¹·Â³¿³½³¾´³¿Î¾·¿Ë¿·ÀÎ¶Ë¿ 
$WWLFD%DQN¶»³º¯Æ·»Â½¯Á¿»ÅÉÇÃÎÆ³ÆÁ¶·±¼Æ¹¼·È³½³»³¼°Ä·Â®Ã¼·»³ÄÂÁÇ·±¿³»ÇÂ·Ã¶»Â½®Å»ÁÄÆÁÇ·½®É»ÅÆÁÇÁÃ±ÁÇÂÁÇ
³Â³»ÆÁÏ¿Á»·ÂÁÂÆ»¼¯Ä³ÃÉ¯Ä¼³»³ÇÀ®¿·»Æ¹¿¶»·±Å¶ÇÅ¹ÅÆ¹¿³µÁÃ®¾¯ÅËÆÁÇ¶»¼ÆÏÁÇÆ¹ÄÆË¿ÂÃËÆÁ´ÁÇ½»Ð¿Æ¹Ä¼³»ÆË¿
ÅÇ¿·Ãµ³Å»Ð¿ÂÁÇ³¿³ÂÆÏÅÅ·»
·Æ¹ÅÆÃ³Æ¹µ»¼°Â³ÃÁÇÅ±³ÆÁÇ´³Å»¼ÁÏÆ¹Ä¾·ÆÎÉÁÇÆÁÇ¦¥p¦¼³»ÆË¿®½½Ë¿¾·ÆÎÉË¿Æ¹Ä¶»³º¯Æ·»»ÅÉÇÃ°
¾·ÆÁÉ»¼° ÅÏ¿º·Å¹ ·ÂÁÂÆ·Ï·Æ³» ³ÂÎ Æ¹¿ ¦Ã®Â·¸³ Æ¹Ä ½½®¶ÁÄ ÎÂËÄ Î½·Ä Á» ¾¹ ÅÇÅÆ¹¾»¼¯Ä ÆÃ®Â·¸·Ä ÅÇ¾¾ÁÃÈÐ¿·Æ³»
³ÂÎ½ÇÆ³ ¾· ÆÁ ¿Á¾Á¼³¿Á¿»ÅÆ»¼Î Â½³±Å»Á ½·»ÆÁÇÃµ±³Ä ÆÁÇ ÆÃ³Â·¸»¼ÁÏ ÅÇÅÆ°¾³ÆÁÄ ·¿Ð ÅÆ³ VWUHVV WHVWV ÂÁÇ ¶»·¿°Ãµ¹Å·
¹ ¦Æ ·¿ÎÊ·» Æ¹Ä ³¿³¼·È³½³»ÁÂÁ±¹Å¹Ä ·½¯µÉº¹¼· ¾· Æ¹¿ ±¶»³ ¶»³¶»¼³Å±³ ¾· Æ¹¿ ÁÂÁ±³ ·½¯µÉº¹¼³¿ ¼³» Á» ÅÇÅÆ¹¾»¼¯Ä
ÆÃ®Â·¸·Ä
$WWLFD%DQNº³ÂÃÁÉËÃ°Å·»¶Ç¿³¾»¼®¾ÂÃÁÅÆ®³Â³Ã³¾·±¿·»¾»³ÅÆ³º·Ã°ÅÏµÉÃÁ¿¹¼³»³ÇÆÎ¿Á¾¹ÆÃ®Â·¸³¾·Çµ»°
Á»¼Á¿Á¾»¼®ÅÆÁ»É·±³¼³»º³¶»³¶Ã³¾³Æ±Å·»ÆÁ¿ÃÎ½ÁÂÁÇÆ¹Ä³¿³½Áµ·±ÅÆÁÂ½³±Å»ÁÆÁÇÆÃ³Â·¸»¼ÁÏÅÇÅÆ°¾³ÆÁÄÇÃ±ËÄº³
Â³Ã³¾·±¿·»¾»³ÆÃ®Â·¸³È»½»¼°ÂÃÁÄÆ»Ä¾»¼ÃÁ¾·Å³±·Ä·Â»É·»Ã°Å·»Ä¼³»ÆÁÇÄÂ·½®Æ·ÄÆ¹Ä»¼³¿°¿³·ÀÇÂ¹Ã·Æ·±¾·ÅÏ¿·Å¹
¼³»³ÅÈ®½·»³Æ³ÅÇ¾È¯ÃÁ¿Æ³ÆË¿¾·ÆÎÉË¿Æ¹Ä¼³»³ÂÁÈ³Å»Å¾¯¿¹¿³ÅÇ¾´®½½·»¾·Î½·ÄÆ¹ÄÆ»Ä¶Ç¿®¾·»ÄÅÆ¹¿ÂÃÁÅÂ®º·»³
µ»³Æ¹¿³¿³ÅÇµ¼ÃÎÆ¹Å¹Æ¹ÄÁ»¼Á¿Á¾±³Ä¼³»Æ¹¿³¿ÎÃºËÅ¹ÆÁÇÆÎÂÁÇ¥Æ³º·ÃÎÄ¾³ÄÅÆÎÉÁÄ·±¿³»¿³³ÂÁÆ·½¯Å·»¹¦Ã®Â·¸³
ÆÁ¿ ¾ÁÉ½Î µ»³ Æ¹ ¿¯³ ³¿³ÂÆÇÀ»³¼° ÂÃÁÅÂ®º·»³ ÂÁÇ ÉÃ·»®¸·Æ³» ¹ ÉÐÃ³ ¹ ÂÃ³µ¾³Æ»¼° Á»¼Á¿Á¾±³ Á» ·Â»É·»Ã°Å·»Ä ¼³» Æ³
¿Á»¼Á¼ÇÃ»®
ÉÁÇ¾·¼³»ÆÁÎÃ³¾³¼³»ÆÁÅÉ¯¶»Á¿³À·Â·Ã®ÅÁÇ¾·Æ»ÄÅ¹¾·Ã»¿¯Ä³¿Æ»ÀÁÎÆ¹Æ·Ä¼³»¿³Á¶¹µ°ÅÁÇ¾·Æ¹¿¦Ã®Â·¸³Å·¯¿³®½½Á
·Â±Â·¶Á±¿³»Á¾Î¿ÁÄ¶ÃÎ¾ÁÄµ»³¿³ÅÇ¾´®½½·»ÅÆ¹¿·º¿»¼°ÂÃÁÅÂ®º·»³µ»³Æ¹¿³¿ÎÃºËÅ¹Æ¹ÄÉÐÃ³Ä¼³»¿³¶»³ÅÈ³½±Å·»
Æ³ÇÆÎÉÃÁ¿³ Æ³ ÅÇ¾È¯ÃÁ¿Æ³ ÆË¿ ¾·ÆÎÉË¿ Æ¹Ä ¼³» Æ³ ÉÃ°¾³Æ³ ÆË¿ ³ÅÈ³½»Å¾¯¿Ë¿ ÂÁÇ ³ÂÁÆ·½ÁÏ¿ ¼³» Æ¹ Ã³ÉÁ¼Á¼³½»® Æ¹Ä
¦Ã®Â·¸³Ä±¾³ÅÆ·³ÂÁÈ³Å»Å¾¯¿Á»À¯ÃÁÇ¾·ÆÁ¶ÃÎ¾Á¼³»º³Æ³¼³Æ³È¯ÃÁÇ¾·
Ë®¿¿¹Ä³¾´Ã±½¹Ä
£ÃÎ·¶ÃÁÄ¥
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1.2. Επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου
ÇÃ±·Ä¼³»ÏÃ»Á»¯ÆÁÉÁ»
¦Á  ÇÂ°ÃÀ· ¾»³ ³¼Î¾³ ÉÃÁ¿»® Â½ÁÏÅ»³ Å· Á»¼Á¿Á¾»¼® µ·µÁ¿ÎÆ³ Å· Î½Á ÆÁ¿ Â½³¿°Æ¹  Â·Ã³»Æ¯ÃË ·¿±ÅÉÇÅ¹ Æ¹Ä
Â³µ¼ÎÅ¾»³Ä³¿®ÂÆÇÀ¹Ä·À³¼Á½ÁÇº·±¿³³ÂÁÆ·½·±ÆÁ´³Å»¼Îº¯¾³¥Ï¾ÈË¿³¾·Æ»Ä·¼Æ»¾°Å·»ÄÆÁÇ¢¢¥ÆÁÂ³µ¼ÎÅ¾»Á£
º³³ÇÀ¹º·±¼³Æ®ÅÆÁÆÃ¯ÉÁ¿¯ÆÁÄ³ÂÎÆÁ·¿ÐÁ»Â»ÁÅÇ¿Æ¹Ã¹Æ»¼¯Ä·¼Æ»¾°Å·»Ä³ÂÎÆ¹¿·Æ³»Ã·±³·Ã·Ç¿Ð¿&RQ
IHUHQFH%RDUG·¼Æ»¾ÁÏ¿ÃÇº¾ÎÆÁ³ÂÎÆÁ¢»¶»·º¿·±ÄÁ»¼Á¿Á¾»¼¯Ä³¿»ÅÁÃÃÁÂ±·ÄÂ³Ã³¾¯¿ÁÇ¿¾·Æ¹¿
Á»¼Á¿Á¾±³Æ¹Ä±¿³Ä¿³Â³ÃÁÇÅ»®¸·»·Â»´Ã³¶Ç¿Î¾·¿ÁÇÄÃÇº¾ÁÏÄ³¿®ÂÆÇÀ¹Ä¢»£Â³ÃÁÇÅ»®¸ÁÇ¿ÅÉ·Æ»¼°ÅÆ³º·ÃÎÆ¹Æ³
ÅÆ¹¿³¿®ÂÆÇÀ¹·¿Ð¹ÇÃÐÂ¹³¿¼³»´·½Æ»Ë¾¯¿¹·½³ÈÃÐÄÂ³Ã³¾¯¿·»³¶Ï¿³¾¹¾·ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼ÎÉ®Å¾³¾·Æ³ÀÏÆÁÇÁÃÃ®
¼³»ÆÁÇ ÎÆÁÇ¿³¶»³Æ¹Ã·±Æ³»
¥ÆÁ³¿ËÆ¯ÃËÂ·Ã»´®½½Á¿¼³Æ³½ÏÆ¹ÅÆ»ÄÁ»¼Á¿Á¾»¼¯Ä·À·½±À·»Äµ»³Æ¹¿ÆÃ¯ÉÁÇÅ³ÉÃÁ¿»®º³³ÂÁÆ·½¯ÅÁÇ¿Á»³ÂÁÈ®Å·»ÄÆË¿
¼·¿ÆÃ»¼Ð¿ÆÃ³Â·¸Ð¿¹¶»³¾ÎÃÈËÅ¹Æ¹ÄÆ»¾°ÄÆÁÇÂ·ÆÃ·½³±ÁÇ¼³»ÆË¿·¾ÂÁÃ·Ç¾®ÆË¿¼³ºÐÄ¼³»Á»ÂÃÁ¼½°Å·»ÄÅÆÁ¿ÆÁ¾¯³
Æ¹Ä³ÅÈ®½·»³Ä ÂÃÁÅÈÇµ»¼ÎÅ½³¾»¼Î¼Ã®ÆÁÄ¼Æ½ 
¥ÆÁ  ¹ ·½½¹¿»¼° Á»¼Á¿Á¾±³ ³¿Æ»¾·ÆÐÂ»Å· ¼½±¾³ ³´·´³»ÎÆ¹Æ³Ä ½ÎµË Â³Ã³Æ·Æ³¾¯¿Ë¿ ¶»³ÂÃ³µ¾³Æ·ÏÅ·Ë¿ ¼³ºÐÄ ¼³»
Å¹¾³¿Æ»¼ÁÏÄ ¼»¿¶Ï¿ÁÇÄ ¾· »¶»³±Æ·Ã¹ ·Â»Å°¾³¿Å¹ ÅÆ¹¿ ÆÃ³Â·¸»¼° ³Ãµ±³ ¼³» ÅÆ¹¿ ·Â»´Á½° Â·Ã»ÁÃ»Å¾Ð¿ ÅÆ¹¿ ¼±¿¹Å¹ ÆË¿
¼·È³½³±Ë¿ ³¿³½°Ê·»Ä ¾·ÆÃ¹ÆÐ¿ ¶»³ÅÇ¿ÁÃ»³¼¯Ä Â½¹ÃË¾¯Ä ¶»³ÅÇ¿ÁÃ»³¼° ¼±¿¹Å¹ ¼·È³½³±Ë¿ ¼Æ½  £³ÃÎ½·Ä Î¾ËÄ Æ»Ä
¶ÇÅ¼Á½±·Ä ¹ ·½½¹¿»¼° Á»¼Á¿Á¾±³ ·Â¯¶·»À· »ÅÉÇÃ° ³¿º·¼Æ»¼ÎÆ¹Æ³ ¾· ³ÂÁÆ¯½·Å¾³ Á» ·Â»ÂÆÐÅ·»Ä ¿³ ·±¿³» ¹Â»ÎÆ·Ã·Ä ¼³»
¾»¼ÃÎÆ·Ã¹Ä¶»®Ã¼·»³ÄÅ·ÅÉ¯Å¹¾·Æ»Ä³ÃÉ»¼¯Ä·¼Æ»¾°Å·»Ä¥Ï¾ÈË¿³¾·Æ³ÅÆÁ»É·±³Æ¹Ä½½¹¿»¼°Ä¥Æ³Æ»ÅÆ»¼°Ä§Â¹Ã·Å±³Ä
¥¦¦ µ»³ÆÁÅÏ¿Á½ÁÆÁÇ¯ÆÁÇÄ¹ÏÈ·Å¹Â·Ã»ÁÃ±ÅÆ¹¼·Æ·½»¼®ÅÆÁ

¢»·¼Æ»¾°Å·»Äµ»³ÆÁÂ³Ã®Æ¹Å¹¾³¿Æ»¼°ÇÈ·Å»³¼°·Â±¶Ã³Å¹ÆË¿¿¯Ë¿¶¹¾ÁÅ»Á¿Á¾»¼Ð¿¾¯ÆÃË¿ÇÂÁ¶·»¼¿ÏÁÇ¿Æ¹¿
³¿³¼ÁÂ°Æ¹ÄÏÈ·Å¹Ä¼³»Æ¹¿ÂÃÁÅ¯µµ»Å¹º·Æ»¼Ð¿ÃÇº¾Ð¿³¿®ÂÆÇÀ¹Ä¼³Æ®ÆÁ¶·ÏÆ·ÃÁ·À®¾¹¿ÁÆÁÇ¯ÆÁÇÄ
Á¾³½°·À¯½»À¹Æ¹ÄÅÇ¾ÈË¿±³Ä³¿®¾·Å³ÅÆÁÇÄ·Æ³±ÃÁÇÄ¼³»Æ¹¿·½½¹¿»¼°¼Ç´¯Ã¿¹Å¹º³·¿»ÅÉÏÅ·»³¼Î¾³Â·Ã»ÅÅÎÆ·ÃÁ
Æ»Ä ÂÃÁÅÂ®º·»·Ä µ»³ Æ¹¿ ·¿¶Ç¿®¾ËÅ¹ Æ¹Ä ³¿®ÂÆÇÀ¹Ä ¼³» Æ¹ ÅÆ³¶»³¼° ¶¹¾»ÁÇÃµ±³ ¿¯Ë¿ º¯Å·Ë¿ ·Ãµ³Å±³Ä  ³ÏÀ¹Å¹ ÆË¿
·Â·¿¶ÏÅ·Ë¿ÆË¿·À³µËµÐ¿ÆÁÇÆÁÇÃ»Å¾ÁÏ¼³»¼ÇÃ±ËÄ¹·¿±ÅÉÇÅ¹Æ¹ÄÃ·ÇÅÆÎÆ¹Æ³ÄÆ¹Ä³µÁÃ®Äº³³ÂÁÆ·½¯ÅÁÇ¿¼Ã±Å»¾ÁÇÄ
Â³Ã®µÁ¿Æ·Äµ»³Æ¹¿·Â»ÆÇÉ±³ÆË¿ÂÃÁÅÂ³º·»Ð¿³ÇÆÐ¿
¥°¾·Ã³¯À»ÉÃÎ¿»³¾·Æ®Æ¹¿¯ÀÁ¶ÁÆ¹ÄÉÐÃ³Ä³ÂÎÆ»Ä³µÁÃ¯ÄÆÁ·½½¹¿»¼ÎÆÃ³Â·¸»¼ÎÅÏÅÆ¹¾³¯É·»¼³Æ³È¯Ã·»Â³Ã®Æ»Ä
¶ÇÅ¾·¿·±ÄÅÇ¿º°¼·Ä¿³ºËÃ³¼±Å·»Æ¹¿¼·È³½³»³¼°ÆÁÇ·Â®Ã¼·»³ ¾·Æ¹ÅÇ¾¾·ÆÁÉ°¶¹¾ÎÅ»Ë¿³½½®¼³»»¶»ËÆ»¼Ð¿¼·È³½³±Ë¿ 
Â»Å¹¾³±¿·Æ³»ÎÆ»¼³Æ®ÆÁ¿·¼¯¾´Ã»ÁÆÁÇÁ»·½½¹¿»¼¯ÄÆÃ®Â·¸·ÄÁ½Á¼½°ÃËÅ³¿¾··Â»ÆÇÉ±³Æ¹¿³¿³¼·È³½³»ÁÂÁ±¹Å°
ÆÁÇÄ¾·³ÇÀ¹¾¯¿¹»¶»ËÆ»¼°ÅÇ¾¾·ÆÁÉ°»³Æ»ÄÅÇÅÆ¹¾»¼¯ÄÆÃ®Â·¸·ÄÆ³¼·È®½³»³ÂÃÁ°½º³¿³ÂÎÅÇ¾¾·ÆÁÉ°À¯¿Ë¿·Â·¿¶ÇÆÐ¿
¼³Æ®  ¶»Å ·ÇÃÐ ³ÂÎ ¾¯ÆÃ³ ¼·È³½³»³¼°Ä ·¿±ÅÉÇÅ¹Ä ÏÊÁÇÄ  ¶»Å ·ÇÃÐ ¼³ºÐÄ ¼³» ³ÂÎ Æ¹ ¶»³É·±Ã»Å¹ ÅÆÁ»É·±Ë¿
·¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ Â³º¹Æ»¼ÁÏ ÏÊÁÇÄ  ¶»Å ·ÇÃÐ ·º·½Á¿Æ»¼° ³¿Æ³½½³µ° Á¾Á½ÎµË¿ ¾· ¾·ÆÁÉ¯Ä  ¦³ ·Â»ÂÃÎÅº·Æ³ ¼·È®½³»³
µ»³ ÎÅ·Ä ÆÃ®Â·¸·Ä ³Â³»Æ°º¹¼· ÂÃÁ°½º³¿ ³ÂÎ ÆÁ ¦©¥  ³¿³¼·È³½³»ÁÂÁ±¹Å¹ ÆË¿ ·µÉÐÃ»Ë¿ ÆÃ³Â·¸Ð¿ ÅÆÁ  ¯ÃÉ·Æ³»
¿³ ÂÃÁÅÆ·º·± ÅÆ¹¿ ÂÃÁ¹µÁÏ¾·¿¹ ³¿³¼·È³½³»ÁÂÁ±¹Å¹ ÅÆ¹ ¶»®Ã¼·»³ ÆÁÇ ÂÃÐÆÁÇ ·À³¾°¿ÁÇ ÆÁÇ  ÎÂÁÇ Á» ÅÇÅÆ¹¾»¼¯Ä
ÆÃ®Â·¸·Ä·±É³¿³¿Æ½°Å·»¼ÇÃ±ËÄ³ÂÎÆ»Ä¶»·º¿·±Ä³µÁÃ¯Ä»¶»ËÆ»¼®¼·È®½³»³ÏÊÁÇÄ¶»Å·ÇÃÐ
ÏÃ»³ Î¾ËÄ ÂÃÁ´½°¾³Æ³ ÆÁÇ ·µÉÐÃ»ÁÇ ÆÃ³Â·¸»¼ÁÏ ÅÇÅÆ°¾³ÆÁÄ Â³Ã³¾¯¿ÁÇ¿ ¹ ³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼ÎÆ·Ã¹ ¶»³É·±Ã»Å¹ ÆË¿ ¾¹
·ÀÇÂ¹Ã·ÆÁÏ¾·¿Ë¿¶³¿·±Ë¿¼³»Á»ÅÇ¿º°¼·ÄÂ·Ã»ÁÃ»Å¾¯¿¹ÄÃ·ÇÅÆÎÆ¹Æ³Ä
¶»³¾È»Å´°Æ¹Æ³ÆÁ¿¯Á¿Á¾Áº·Æ»¼ÎÂ½³±Å»Áµ»³Æ¹¶»³É·±Ã»Å¹ÆË¿¾¹·ÀÇÂ¹Ã·ÆÁÏ¾·¿Ë¿¶³¿·±Ë¿¼³ºÐÄ¼³»Á»³¿³¾·¿Î¾·¿·Ä
ÂÃÁÅº°¼·ÄÅ·³ÇÆÎº¯ÆÁÇ¿¯¿³Â»Á³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼Î·Ãµ³½·±ÁÅÆ¹¶»®º·Å¹ÆË¿ÆÃ³Â·¸Ð¿Â³»Æ·±Æ³»Î¾ËÄÅ¹¾³¿Æ»¼ÎÄÉÃÎ¿ÁÄ
¼³»ÅÆ³º·ÃÁÂÁ±¹Å¹ÅÆ¹¿Á»¼Á¿Á¾±³µ»³Æ¹¿¼³Æ³ÉÐÃ»Å¹Å¹¾³¿Æ»¼Ð¿º·Æ»¼Ð¿³ÂÁÆ·½·Å¾®ÆË¿ÅÆÁ·Â±Â·¶ÁÆ¹ÄÃ·ÇÅÆÎÆ¹Æ³Ä
¼³»ÅÆ¹¿³¿®¼Æ¹Å¹ÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿
ÅÁ¿ ³ÈÁÃ® ÅÆÁ º¯¾³ Æ¹Ä Ã·ÇÅÆÎÆ¹Æ³Ä ÆË¿ ·½½¹¿»¼Ð¿ ÆÃ³Â·¸Ð¿ ¹ ¼³Æ®ÅÆ³Å¹ Â³Ã³¾¯¿·» »¶»³±Æ·Ã³ Â·Ã»ÁÃ»ÅÆ»¼° ·¿Ð
¼³» ÆÁ ¼ÎÅÆÁÄ Æ¹Ä ÉÃ¹¾³ÆÁ¶ÎÆ¹Å¹Ä ÆË¿ ÆÃ³Â·¸Ð¿ ³ÂÎ ÆÁ ÇÃËÅÏÅÆ¹¾³ ÇÊ¹½Î ÎÅÁ ¶·¿ ÇÂ®ÃÉ·» ÂÃÎÅ´³Å¹ ÅÆ¹¿ Èº¹¿°
ÉÃ¹¾³ÆÁ¶ÎÆ¹Å¹³ÂÎÆ¹¿¦ÎÅÁÆÁ¶Ç¿³ÆÎ¿ÅÇ¿ÆÁ¾ÎÆ·Ã¹·Â³¿³ÈÁÃ®ÆÁÇZDLYHUÆ¹Ä¦º³ÅÇ¿Æ·½¯Å·»³ÂÁÈ³Å»ÅÆ»¼®
ÅÆ¹¿Â·Ã³»Æ¯ÃË¾·±ËÅ¹ÆÁÇ·Â»ÆÁ¼»³¼ÁÏ¼ÎÅÆÁÇÄÆË¿ÆÃ³Â·¸Ð¿¼³»ÅÆ¹¿·¿±ÅÉÇÅ¹Æ¹Ä¶¹¾»ÁÇÃµ±³Ä·ÅËÆ·Ã»¼ÁÏ¼·È³½³±ÁÇ
£³Ã®Æ¹¿³¿Æ»ÅÆÃÁÈ°Æ¹ÄÆ®Å¹Ä¾³¸»¼Ð¿·¼ÃÁÐ¿¼³Æ³º¯Å·Ë¿ÅÆÁ´l·À®¾¹¿ÁÆÁÇÁ»Â·Ã»ÁÃ»Å¾Á±ÅÆ¹¿¼±¿¹Å¹¼·È³½³±Ë¿
¶·¿¶»³¾ÎÃÈËÅ³¿¾¯ÉÃ»Å°¾·Ã³ÅÇ¿º°¼·Äµ»³Å¹¾³¿Æ»¼°·Â»ÅÆÃÁÈ°¼³Æ³º¯Å·Ë¿
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¥Çµ¼·¼Ã»¾¯¿³¼³Æ®ÆÁ³l·À®¾¹¿ÁÆÁÇÅ¹¾·»Ðº¹¼·Å¹¾³¿Æ»¼°·¼ÃÁ°¼³Æ³º¯Å·Ë¿ÏÊÁÇÄ¶»Å·ÇÃÐÂ·Ã±ÂÁÇ·±Æ·
ÂÃÁÄÆÃ®Â·¸·ÄÆÁÇ·ÀËÆ·Ã»¼ÁÏ·±Æ··¼ÆÎÄÆÁÇÆÃ³Â·¸»¼ÁÏÅÇÅÆ°¾³ÆÁÄ·Â»´Á½°Â·Ã»ÁÃ»Å¾Ð¿ÅÆ¹¿¼±¿¹Å¹¼·È³½³±Ë¿Æ¹¿
³¿¯¼ÁÊ·Æ»Ä·¼ÃÁ¯Ä¼³Æ³º¯Å·Ë¿·¿ÐÆÁ¿·¼¯¾´Ã»ÁÆÁÇÅ¹¾·»Ðº¹¼·³ÏÀ¹Å¹ÆË¿¼³Æ³º¯Å·Ë¿ÅÆ³
¶»Å·ÇÃÐ³ÂÎÆ³¶»Å·ÇÃÐÅÆ³Æ¯½¹ Á·¾´Ã±ÁÇ»³ÆÁÅÏ¿Á½ÁÆÁÇ¯ÆÁÇÄÁ»·¼ÃÁ¯Ä¼³Æ³º¯Å·Ë¿³¿°½º³¿Å·
¶»Å·ÇÃÐÂ»Å¹¾³±¿·Æ³»ÎÆ»¼³ºlÎ½¹Æ¹¶»®Ã¼·»³ÆÁÇ¯ÆÁÇÄÆÁ¼ÎÅÆÁÄ¿¯Ë¿¼³Æ³º¯Å·Ë¿¼»¿°º¹¼·ÂÆËÆ»¼®¥Ï¾ÈË¿³¾·Æ³
ÅÆÁ»É·±³Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³ÄÆ¹Ä½½®¶ÁÄÆÁ¾¯ÅÁÅÆ³º¾»Å¾¯¿Á·Â»ÆÎ¼»ÁÆË¿¿¯Ë¿¼³Æ³º¯Å·Ë¿Å··ÇÃÐ¶»³¾ÁÃÈÐº¹¼·Å·
ÆÁ¿·¼¯¾´Ã»ÁÆÁÇ¯¿³¿Æ»ÆÁ¿·¼¯¾´Ã»ÁÆÁÇ
¦ÁÏÊÁÄÆË¿·µÉÐÃ»Ë¿¼³Æ³º¯Å·Ë¿¶·¿¾ÂÁÃ·±¿³·Â³¿¯½º·»µÃ°µÁÃ³Å··Â±Â·¶³»ÅÁÃÃÁÂ±³ÄÅ·ÅÉ¯Å¹¾·Æ³¶®¿·»³
Â·Ã»ÁÃ»Å¾¯¿¹ ³ÇÆ° Ã·ÇÅÆÎÆ¹Æ³ ¯É·» ¶¹¾»ÁÇÃµ°Å·» ³Ã¿¹Æ»¼¯Ä ÅÇ¿º°¼·Ä ÅÆ¹ ½·»ÆÁÇÃµ±³ ÆË¿ ÆÃ³Â·¸Ð¿ ÆË¿ ·Â»É·»Ã°Å·Ë¿
¼³»»¶±ËÄÆË¿¾»¼ÃÁ¾·Å³±Ë¿·Â»É·»Ã°Å·Ë¿ÂÁÇ³ÂÁÆ·½ÁÏ¿¼³»Æ¹Ã³ÉÁ¼Á¼³½»®Æ¹Ä·½½¹¿»¼°ÄÁ»¼Á¿Á¾±³Ä»³ÆÁ·ÂÎ¾·¿Á
¶»®ÅÆ¹¾³ÎÆ³¿Á¾³½ÁÂÁ»¹ºÁÏ¿Á»ÅÇ¿º°¼·ÄÅÆ¹ÉÐÃ³¼³»É³½³ÃÐÅÁÇ¿Á»Â·Ã»ÁÃ»Å¾Á±ÅÆ¹¿¼±¿¹Å¹¼·È³½³±Ë¿Á»·Â»ÂÃÎÅº·Æ·Ä
Â¹µ¯ÄÂÁÇ¾ÂÁÃÁÏ¿¿³ÆÁ¿ÐÅÁÇ¿Æ¹Ã·ÇÅÆÎÆ¹Æ³¼³»¼³Æ®ÅÇ¿¯Â·»³Æ¹½·»ÆÁÇÃµ±³Æ¹Ä·µÉÐÃ»³Ä³µÁÃ®Ä·±¿³»Á»¿Á¾»Å¾³Æ»¼¯Ä
ÂÁ½»Æ»¼¯ÄÂÁÇ³Å¼·±¹¦¼³ºÐÄ¼³»Á»ÂÁ½»Æ»¼¯Ä¶¹¾ÎÅ»Ë¿·Â·¿¶ÇÆ»¼Ð¿ÂÃÁµÃ³¾¾®ÆË¿·Æ»¼®º³ÅÇ¾´®½½·»¹Æ³ÉÏÆ·Ã¹
³À»ÁÂÁ±¹Å¹ÆË¿ÇÃËÂ³Ì¼Ð¿¼³»·º¿»¼Ð¿ÂÎÃË¿¼³ºÐÄ¼³»¹Ç½ÁÂÁ±¹Å¹·Â·¿¶ÇÆ»¼Ð¿ÅÉ·¶±Ë¿³ÂÎÆÁÇÄÂÎÃÁÇÄÆÁÇ¥£
¼³»Æ¹ÄÇÃËÂ³Ì¼°Ä¦Ã®Â·¸³ÄÂ·¿¶ÏÅ·Ë¿ÆÁÇº¿»¼ÁÏ¦³¾·±ÁÇÂ»É·»Ã¹¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ³Ä¼³»¿®ÂÆÇÀ¹Ä¼³»ÆÁÇ¿·ÁÌ¶ÃÇº¯¿ÆÁÄ
½½¹¿»¼ÁÏÂ·¿¶ÇÆ»¼ÁÏ¦³¾·±ÁÇÂ»Å¹¾³±¿·Æ³»ÎÆ»Á»ÅÇ¿Á½»¼¯Ä¶³Â®¿·ÄÆÁÇ£ÃÁµÃ®¾¾³ÆÁÄ¹¾ÁÅ±Ë¿Â·¿¶ÏÅ·Ë¿ÅÆÁ
ÅÏ¿Á½ÎÆÁÇÄº³À·Â·Ã®ÅÁÇ¿Æ³¶»Ä·ÇÃÐÆ¹¿Â·Ã±Á¶ÁÉËÃ±Ä¿³ÇÂÁ½Áµ±¸·Æ³»ÆÁÂ³¼¯ÆÁ-XQNHUÆÁÁÂÁ±Áº³
³ÂÁÆ·½¯Å·»ÂÃÎÅº·ÆÁÅ¹¾³¿Æ»¼Î·Ãµ³½·±Á®Å¼¹Å¹ÄÂÁ½»Æ»¼°Äµ»³Æ¹¿·Â»É·»Ã¹¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ³¼³»Æ»Ä¿¯·Ä·Â·¿¶ÏÅ·»ÄÅÆ¹ÉÐÃ³
¦ÁÇÂ°ÃÀ·¾»³ÂÁ½Ï³ÂÁÈ³Å»ÅÆ»¼°¼³»¼Ã±Å»¾¹ÉÃÁ¿»®¼³»µ»³Æ¹¿¦Ã®Â·¸®¾³Ä Æ³¿Î¾ËÄ·¿Æ¯½·»¼³»»¶»³±Æ·Ã³
·Â»ÆÇÉ¹¾¯¿¹³ÈÁÏ¼³Æ³È¯Ã³¾·¿³À·Â·Ã®ÅÁÇ¾·Å·»¶»³±Æ·Ã³¶ÇÅ¾·¿·±ÄÅÇ¿º°¼·ÄÅ¹¾³¿Æ»¼¯ÄÂÃÁ¼½°Å·»Ä¼³»ÂÃÁ´½°¾³Æ³
 Á½Á¼½°ÃËÅ¹ Æ¹Ä ³ÏÀ¹Å¹Ä ÆÁÇ ¾·ÆÁÉ»¼ÁÏ ¼·È³½³±ÁÇ ¾· Æ¹¿ ÇÂ·Ã¼®½ÇÊ¹ ÆÁÇ ´³Å»¼ÁÏ ¼³» Å¹¾³¿Æ»¼ÁÏ ¾¯ÃÁÇÄ ÆÁÇ
¶ÇÅ¾·¿ÁÏÄÅ·¿³Ã±ÁÇÆ¹Ä®Å¼¹Å¹ÄÅÇ¿Á½»¼°Ä³À»Á½Îµ¹Å¹ÄÂÁÇ¶»·À°µ³µ··¿ÆÎÄÆÁÇ¹¦Æ³ÂÁÆ·½·±ÆÁ·Â»ÅÆ¯µ³Å¾³
Æ¹Ä ÂÃÁÅÂ®º·»³Ä Î½Ë¿ ¾³Ä ·¿ÆÎÄ ¼³» ·¼ÆÎÄ Æ¹Ä ¦Ã®Â·¸³Ä ÂÁÇ Â»ÅÆ¯Ê³¾· ÅÆÁ Å¼ÁÂÎ ¾³Ä ¼³» ÅÆ»Ä ¶Ç¿³ÆÎÆ¹Æ¯Ä ¾³Ä  
³ÏÀ¹Å¹³ÇÆ°·¿¶Ç¿®¾ËÅ··Â±Å¹Ä³¼Î¾¹Â·Ã»ÅÅÎÆ·ÃÁÆ¹¾·ÆÁÉ»¼°¾³Ä´®Å¹¹ÁÂÁ±³³ÂÁÆ·½·±Â½¯Á¿ÂÁ½ÏÆ»¾ÁÅÏ¾¾³ÉÁµ»³
Æ¹¿³¿®ÂÆÇÀ¹¾³ÄÆ³·ÂÎ¾·¿³¯Æ¹
¦Á¹$WWLFD%DQNÂ³ÃÁÇÅ±³Å·´·½Æ»Ë¾¯¿¹ÁÃµ³¿»¼°¼·Ã¶ÁÈÁÃ±³¾·Æ³¼¯Ã¶¹ÂÃÁÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿¿³³ÇÀ®¿Á¿Æ³»¼³Æ®
 ¾·±ËÅ¹ ¶³Â³¿Ð¿ ÂÃÁÅËÂ»¼ÁÏ ¼³Æ®  ¼³» ¾·±ËÅ¹ ½·»ÆÁÇÃµ»¼Ð¿ ·ÀÎ¶Ë¿ ÂÃÁ ÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿ ¼³» ³ÂÁÅ´¯Å·Ë¿
³È³»ÃÁÇ¾¯¿Ë¿¾¹·Â³¿³½³¾´³¿Î¾·¿Ë¿·ÀÎ¶Ë¿ ¼³Æ®Å·ÅÏµ¼Ã»Å¹¾·ÆÁÂ±Å¹Ä¹¦Ã®Â·¸³ºËÃ³¼±ÅÆ¹¼·¾·
ÇÊ¹½Î¶·±¼Æ¹¼·È³½³»³¼°Ä·Â®Ã¼·»³ÄÅÆÁ·Â±Â·¶ÁÆÁÇ¼³»ÇÊ¹½¯ÄÂÃÁ´½¯Ê·»ÄÂÁÇ¼³½ÏÂÆÁÇ¿Â·Ã±ÂÁÇÆÁÅÏ¿Á½ÁÆË¿
·¼Æ»¾Ð¾·¿Ë¿ ÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿ Å· ·Â±Â·¶Á $45   Æ¹Ä ³À»Á½Îµ¹Å¹Ä ÅÆÁ»É·±Ë¿ ·¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ ÂÁÇ ¶»·¿°Ãµ¹Å· ¹ ¦Æ ÅÆÁ ´l
·À®¾¹¿ÁÆÁÇµ·µÁ¿ÎÄÂÁÇÁ¶°µ¹Å·Å·ÅÇ¿Á½»¼®³Ã¿¹Æ»¼Î³ÂÁÆ¯½·Å¾³¼®½ÇÊ¹Î¾ËÄÆÁÇ¶³¿·»³¼ÁÏÉ³ÃÆÁÈÇ½³¼±ÁÇ
¼³Æ®  ³ÂÎ ÅÇÅÅËÃ·Ç¾¯¿·Ä ÂÃÁ´½¯Ê·»Ä ¹ ÇÊ¹½ÎÆ·Ã¹ ÅÆ¹ ÉÐÃ³ ÉËÃ±Ä ¿³ ½³¾´®¿Á¿Æ³» ÇÂÎÊ¹ Á» ·¾ÂÃ®µ¾³Æ·Ä
·À³ÅÈ³½±Å·»Ä¶¹¾»ÁÇÃµ·±³»Å»Á¶ÁÀ±³µ»³Å¹¾³¿Æ»¼°¾·±ËÅ¹¼³Æ®Æ¹¿ÆÃ¯ÉÁÇÅ³ÉÃ°Å¹Æ¹Ä³¿®µ¼¹Äµ»³¿¯·ÄÂÃÁ´½¯Ê·»Ä
®Ã³¼³»µ»³Æ¹¿·Â³¿³ÈÁÃ®Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³ÄÅ·ÅÇ¿Á½»¼°¼·Ã¶ÁÈÁÃ±³ÇÂÎÆ¹¿ÂÃÁÍÂÎº·Å¹Æ¹Ä´·½Æ±ËÅ¹ÄÆ¹ÄÁ»¼Á¿Á¾»¼°Ä
¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÎÆ¹Æ³ÄÅÆÁ´l·À®¾¹¿ÁÆÁÇÆÃ¯ÉÁ¿ÆÁÄ¯ÆÁÇÄ
Â±Å¹ÄÆÁ¿®ÃÆ»ÁÆÁÇÂ³Ã®Æ»Ä¯¿ÆÁ¿·ÄÂ»¯Å·»ÄÅÆ¹Ã·ÇÅÆÎÆ¹Æ³ÆÁÇ·µÉÐÃ»ÁÇÆÃ³Â·¸»¼ÁÏÅÇÅÆ°¾³ÆÁÄ¹$WWLFD%DQN
³ÂÁÂ½°ÃËÅ·ÅÆÁ³¼¯Ã³»ÁÆÁÁ¾Î½ÁµÁ¾·»Ë¾¯¿¹Ä·À³ÅÈ®½»Å¹ÄÂÁÇ·±É··¼¶Áº·±ÆÁ·Â»´·´³»Ð¿Á¿Æ³ÄÆÁ¼ÏÃÁÄÆ¹Ä¼³»
¶»¼³»Ð¿Á¿Æ³ÄÆ¹¿·¾Â»ÅÆÁÅÏ¿¹ÆË¿·Â·¿¶ÇÆÐ¿
·Â»ÆÇÉ°Ä³¿³¼·È³½³»ÁÂÁ±¹Å¹Å·ÅÇ¿¶Ç³Å¾Î¾·Æ¹¿¼®½ÇÊ¹ÆË¿³¿³µ¼Ð¿ÆË¿Â·½³ÆÐ¿Æ¹Ä¦Ã®Â·¸®Ä¾³Ä¾¯ÅËÂÁ»ÁÆ»¼Ð¿
ÂÃÁÌÎ¿ÆË¿ ¼³» ÇÂ¹Ã·Å»Ð¿ ·±¿³» ·¾È³¿¯Ä ÎÆ» ¾ÂÁÃÁÏ¿ ¿³ »¼³¿ÁÂÁ»°ÅÁÇ¿ Æ¹ ¶»Â½° ·Â»¶±ËÀ¹ Æ¹Ä ¶¹¾»ÁÇÃµ±³Ä ÂÃÎÅº·Æ¹Ä
³À±³Äµ»³ÆÁÇÄ¾·ÆÎÉÁÇÄÆ¹Ä³½½®¼³»Æ¹Ä·¿±ÅÉÇÅ¹ÄÆ¹Ä·µÉÐÃ»³ÄÁ»¼Á¿Á¾±³Ä
¥ÆÎÉÁÄÆ¹Ä$WWLFD%DQNÆ¹Ä¾Î¿¹Ä·»Å¹µ¾¯¿¹Ä¾¹ÅÇÅÆ¹¾»¼°ÄÆÃ®Â·¸³ÄÅÆ¹ÉÐÃ³¾³ÄÉËÃ±ÄÅÇ¾¾·ÆÁÉ°ÆÁÇ¦©¥ÅÆÁ¼·È®½³»Î
Æ¹Ä·±¿³»¿³ÅÇ¾¾·Æ®ÅÉ·»¼³»¿³ÅÇ¿¶Ã®¾·»Å·Î½·ÄÆ»ÄÂÃÁÅÂ®º·»·ÄÂÁÇ³ÂÁÅ¼ÁÂÁÏ¿ÅÆ¹¿³ÏÀ¹Å¹Æ¹ÄÃ·ÇÅÆÎÆ¹Æ³Ä¼³»
ÅÆ¹ ÉÃ¹¾³ÆÁ¶ÎÆ¹Å¹ Æ¹Ä ·½½¹¿»¼°Ä Á»¼Á¿Á¾±³Ä ¾· ¯¾È³Å¹ ÅÆÁÇÄ ÆÁ¾·±Ä ÆË¿ ÇÂÁ¶Á¾Ð¿¼³Æ³Å¼·ÇÐ¿ Æ¹Ä ·¿¯Ãµ·»³Ä ÆË¿
·À³µËµÐ¿ ¼³» ÆÁÇ ÆÁÇÃ»Å¾ÁÏ ³½½® ¼ÇÃ±ËÄ ÇÂÁÅÆ¹Ã±¸Á¿Æ³Ä ÆÁ¿ ¾»¼ÃÁ¾·Å³±Á ·Â»É·»Ã¹¾³Æ±³ ÆÁ¿ ÂÇÃ°¿³ Æ¹Ä ·µÉÐÃ»³Ä
Á»¼Á¿Á¾»¼°Ä¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÎÆ¹Æ³Ä
Â»Å¹¾³±¿·Æ³»ÎÆ»¹ÅÇµ¼¯¿ÆÃËÅ¹ÅÆ¹¿·½½¹¿»¼°ÆÃ³Â·¸»¼°³µÁÃ®¾·ÆÁÂ·Ã±ÂÁÇÆ¹Ä³µÁÃ®Ä¿³¼³Æ³¿¯¾·Æ³»ÅÆ»Ä
Æ¯ÅÅ·Ã»ÄÅÇÅÆ¹¾»¼¯ÄÆÃ®Â·¸·ÄÅ·ÅÇ¿¶Ç³Å¾Î¾·Æ»ÄÂÃÁÁÂÆ»¼¯ÄÆ¹Ä·½½¹¿»¼°ÄÁ»¼Á¿Á¾±³Ä¼³Æ®Æ¹¿¯ÀÁ¶ÎÆ¹Ä³ÂÎÆ¹¿
ÏÈ·Å¹¶¹¾»ÁÇÃµ·±Å¹¾³¿Æ»¼¯Ä·Ç¼³»Ã±·Äµ»³Æ¹¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÁÂÁ±¹Å¹Å·ÇÊ¹½ÎÆ·Ã¹´®Å¹Æ¹Ä$WWLFD%DQNÅÆ¹ÉÃ¹¾³ÆÁ¶ÎÆ¹Å¹
¼ÇÃ±ËÄÆË¿¾»¼ÃÐ¿¼³»¾·Å³±Ë¿·Â»É·»Ã°Å·Ë¿
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£³Ã®½½¹½³¾¯ÅËÆ¹Ä·ÅËÆ·Ã»¼°Ä³¿³¶»ÁÃµ®¿ËÅ¹Ä¹ÁÂÁ±³´Ã±Å¼·Æ³»Å··À¯½»À¹¹¦Ã®Â·¸³·ÆÁ»¾®¸·Æ³»¿³³¿Æ»¾·ÆËÂ±Å·»
·Â»ÆÇÉÐÄÆ»Ä³Â³»Æ°Å·»ÄÂÁÇ·Â»´®½½·»¯¿³ÅÏµÉÃÁ¿ÁÆÃ³Â·¸»¼ÎÅÏÅÆ¹¾³³¿³´³º¾»Å¾¯¿¹¼³»·Ç¯½»¼Æ¹·ÅËÆ·Ã»¼°½·»ÆÁÇÃµ±³
ÂÁ»ÁÆ»¼¯Ä¼³»¼³»¿ÁÆÎ¾·Ä½ÏÅ·»Äµ»³ÆÁÇÄÂ·½®Æ·Ä³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼°¶»³É·±Ã»Å¹ÆË¿¾¹·ÀÇÂ¹Ã·ÆÁÏ¾·¿Ë¿¶³¿·±Ë¿¾·±ËÅ¹
ÆÁÇ¼ÎÅÆÁÇÄ®¿Æ½¹Å¹Ä¼·È³½³±Ë¿³½½®¼³»ÆÁÇ½·»ÆÁÇÃµ»¼ÁÏ¼ÎÅÆÁÇÄÂ»Å¹¾³±¿ÁÇ¾·ÎÆ»³ÂÎÆ»Ä³ÃÉ¯ÄÆÁÇ¹¦Ã®Â·¸³
Ç½ÁÂÁ»·± ÅÆÁÉ·Ç¾¯¿·Ä ¶Ã®Å·»Ä ¾· Å¼ÁÂÎ Æ¹¿ ·¿±ÅÉÇÅ¹ Æ¹Ä ·ÅËÆ·Ã»¼°Ä ¶¹¾»ÁÇÃµ±³Ä ¼·È³½³±ÁÇ ¦³ ³ÂÁÆ·½¯Å¾³Æ³ ÆË¿
¶Ã®Å·Ë¿³ÇÆÐ¿·±¿³»°¶¹·¾È³¿°ÅÆ»ÄÁÃµ³¿»¼¯Ä·Â»¶ÎÅ·»ÄÆ¹Ä
¢»³¿ËÆ¯ÃËÂÃÁÅÂ®º·»·Äº³ÅÇ¿·É»ÅÆÁÏ¿ÐÅÆ·¿³³À»ÁÂÁ»¹ºÁÏ¿ÅÆÁ¾¯µ»ÅÆÁ¶Ç¿³ÆÎ´³º¾ÎÁ»¶Ç¿³ÆÎÆ¹Æ·Ä·¿±ÅÉÇÅ¹ÄÆ¹Ä
¼·Ã¶ÁÈÁÃ±³ÄÂÁÇ¶»³º¯Æ·»¹¦Ã®Â·¸³
¦Áº³·±¿³»¾»³·Â±Å¹Ä¼Ã±Å»¾¹ÉÃÁ¿»®·ÇºÏ¿¹ÂÁÇ¯ÉÁÇ¾·³¿³½®´·»·±¿³»»¶»³±Æ·Ã³¾·µ®½¹¼³»¾³Ä´³ÃÏ¿·»ËÄ
Á¾®¶³³½½®¼³»¼®º·¯¿³¿·Ãµ³¸Î¾·¿ÁÀ·ÉËÃ»ÅÆ®Â³»ÆÁÏ¿Æ³»Â·Ã³»Æ¯ÃË¶Ã®Å·»Äµ»³Æ¹¿Â½°Ã¹¼®½ÇÊ¹ÆË¿¼·È³½³»³¼Ð¿
³¿³µ¼Ð¿¼³»Å¹¾³¿Æ»¼¯ÄÅÆÃ³Æ¹µ»¼¯Ä³ÂÁÈ®Å·»ÄÁ»ÁÂÁ±·Äº³ÂÃÁÅ¶»ÁÃ±ÅÁÇ¿ÁÇÅ»Ë¶ÐÄÆ¹¿ÂÁÃ·±³¾³ÄÅÆÁ¾¯½½Á¿
ÅÆÃ³Æ¹µ»¼°¾³ÄÅ·ÅÇ¿¶Ç³Å¾Î¾·Æ¹ÅÆ³¶»³¼°É³½®ÃËÅ¹ÆË¿Â·Ã»ÁÃ»Å¾Ð¿ÅÆ¹¿¼±¿¹Å¹ÆË¿¼·È³½³±Ë¿¼³»Æ¹ÅÆ³¶»³¼°
³¿®¼³¾Ê¹Æ¹Ä·½½¹¿»¼°ÄÁ»¼Á¿Á¾±³Äº³Á¶¹µ°Å·»µÃ°µÁÃ³ÅÆ¹¿³ÏÀ¹Å¹Æ¹Ä³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ³ÄÆ¹Ä½·»ÆÁÇÃµ±³Ä¾³ÄÅÆ¹
¾·±ËÅ¹ÆÁÇ½·»ÆÁÇÃµ»¼ÁÏ¼ÎÅÆÁÇÄÅÆ¹¾·±ËÅ¹ÆÁÇ¼ÎÅÆÁÇÄÆË¿ÉÃ¹Å»¾ÁÂÁ»ÁÏ¾·¿Ë¿¼·È³½³±Ë¿¼³ºÐÄ¼³»ÅÆÁ¿¯½·µÉÁÆÁÇ
ÃÇº¾ÁÏ¶¹¾»ÁÇÃµ±³Ä¿¯Ë¿·Â»ÅÈ³½·»Ð¿
¥°¾·Ã³Á¾»½ÁÄÆ¹Ä$WWLFD%DQN³ÇÆÎ¿Á¾ÁÄ¼·È³½³»³¼®»ÅÉÇÃÎÄ¼³»¾·Æ¹ÅÆ°Ã»À¹ÆË¿¾·ÆÎÉË¿ÆÁÇ¶¹½Ð¿·»Â³ÃÐ¿ÅÆ¹¿
·ÂÎ¾·¿¹¾¯Ã³Æ¹Ä·½½¹¿»¼°ÄÁ»¼Á¿Á¾±³Ä¼³»¯ÆÁ»¾ÁÄ¿³¶»·¼¶»¼°Å·»ÆÁÃÎ½ÁÂÁÇÆÁÇ³¿³½Áµ·±ÅÆÁ·µÉÐÃ»ÁÉÃ¹¾³ÆÁÂ»ÅÆËÆ»¼Î
ÅÏÅÆ¹¾³ ¦³ÇÆÎÉÃÁ¿³ ¶¹½Ð¿·» Â±ÅÆ¹ ¼³» ·¾Â»ÅÆÁÅÏ¿¹ ÅÆ»Ä ¶Ç¿³ÆÎÆ¹Æ·Ä ÆË¿ ³¿ºÃÐÂË¿ ÆÁÇ ¼³ºÐÄ ¼³»  ÂÃÁÅ°½ËÅ¹ ÅÆ¹
¶¹¾»ÁÇÃµ±³³À±³ÄÅÆÁÇÄ¾·ÆÎÉÁÇÄÆÁÇ
½¯À³¿¶ÃÁÄ¿ÆË¿ÎÂÁÇ½ÁÄ
»·ÇºÏ¿Ë¿¥Ï¾´ÁÇ½ÁÄ
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2. Η Διεθνής και η Ελληνική Οικονομία
το 2015 και οι προοπτικές για το 20161.
Διεθνής οικονομία
®Å·» ÂÃÎÅÈ³Æ¹Ä ¾·½¯Æ¹Ä ÆÁÇ »·º¿ÁÏÄ Á¾»Å¾³Æ»¼ÁÏ ¦³¾·±ÁÇ ¹ ¶»·º¿°Ä Á»¼Á¿Á¾±³ ·¼Æ»¾®Æ³» ÎÆ» Å¹¾·±ËÅ· ·Æ°Å»Á
ÃÇº¾Î³¿®ÂÆÇÀ¹ÄÆÁ·Â¹Ã·³¸Î¾·¿¹¼ÇÃ±ËÄ³ÂÎÆ¹¿·Â»´Ã®¶Ç¿Å¹ÆË¿³¿³¶ÇÎ¾·¿Ë¿¼³»ÆË¿³¿³ÂÆÇÅÅÎ¾·¿Ë¿
Á»¼Á¿Á¾»Ð¿ p Á» ÁÂÁ±·Ä ³¿Æ»ÅÆÁ»ÉÁÏ¿ ÅÆÁ  Æ¹Ä Â³µ¼ÎÅ¾»³Ä ³¿®ÂÆÇÀ¹Ä  µ»³ Â¯¾ÂÆÁ ÅÇ¿·ÉÎ¾·¿Á ¯ÆÁÄ ¼³» Æ¹¿ ¾¯ÆÃ»³
³¿®¼³¾Ê¹ÅÆ»Ä³¿·ÂÆÇµ¾¯¿·ÄÁ»¼Á¿Á¾±·ÄÂÃÎ´½·Ê¹µ»³ÆÁ¿ÃÇº¾Î³¿®ÂÆÇÀ¹ÄÆ¹ÄÂ³µ¼ÎÅ¾»³ÄÁ»¼Á¿Á¾±³Äµ»³Æ¹¿¶»·Æ±³
 ³¿¯ÃÉ·Æ³» Å·  ¼³»  ³¿Æ±ÅÆÁ»É³ ¯ÉÁ¿Æ³Ä ³¿³º·ËÃ¹º·±  ÂÃÁÄ Æ³ ¼®ÆË Å· ÅÉ¯Å¹ ¾· Æ»Ä ÂÃÁ¹µÁÏ¾·¿·Ä
ÂÃÁ´½¯Ê·»Ä ¢¼ÆÐ´Ã»ÁÄ »¶±ËÄÎÅÁ¿³ÈÁÃ®Æ»Ä³¿³¶ÇÎ¾·¿·Ä¼³»³¿³ÂÆÇÅÅÎ¾·¿·ÄÁ»¼Á¿Á¾±·Ä

¢»´³Å»¼¯Ä·À·½±À·»ÄÂÁÇ¶»³¾ÎÃÈËÅ³¿Æ»ÄÂÃÁÁÂÆ»¼¯ÄÆ¹ÄÁ»¼Á¿Á¾±³Ä¶»·º¿ÐÄ¼³»ÂÃÎ¼·»Æ³»¿³·Â¹Ã·®ÅÁÇ¿ÆÁ¿ÃÇº¾Î
³¿®ÂÆÇÀ¹ÄÆ¹¿·ÂÎ¾·¿¹¶»·Æ±³·±¿³»¹ÅÆ³¶»³¼°·Â»´Ã®¶Ç¿Å¹Æ¹ÄÁ»¼Á¿Á¾»¼°Ä¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÎÆ¹Æ³ÄÅÆ¹¿±¿³Á»É³¾¹½¯ÄÆ»¾¯Ä
ÆÁÇÂ·ÆÃ·½³±ÁÇ¼³»®½½Ë¿·¾ÂÁÃ·Ç¾®ÆË¿¼³ºÐÄ¼³»¹³ÇÅÆ¹ÃÁÂÁ±¹Å¹Æ¹Ä¿Á¾»Å¾³Æ»¼°ÄÂÁ½»Æ»¼°ÄÆË¿£
£»ÁÅÇµ¼·¼Ã»¾¯¿³ÅÆ¹¿±¿³Â³Ã³Æ¹Ã·±Æ³»·Â»´Ã®¶Ç¿Å¹ÅÆ»Ä·À³µËµ¯Ä¼³»Æ»Ä·»Å³µËµ¯Ä¹ÁÂÁ±³ÁÈ·±½·Æ³»·¿¾¯Ã·»ÅÆ»Ä
É³¾¹½ÎÆ·Ã·Ä ·Â·¿¶ÏÅ·»Ä ¼³» Æ¹¿ ÇÂÁÆÁ¿»¼° Á»¼Á¶Á¾»¼° ¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÎÆ¹Æ³ ÇÆ° ¹ ·À¯½»À¹ Å· ÅÇ¿¶Ç³Å¾Î ¾· Æ»Ä ³¿¹ÅÇÉ±·Ä
µ»³Æ¹¿¾·½½Á¿Æ»¼°ÂÁÃ·±³Æ¹ÄÁ»¼Á¿Á¾±³ÄÆ¹Ä±¿³Ä·Â¹Ã·®¸ÁÇ¿ÆÁ¿ÃÇº¾Î³¿®ÂÆÇÀ¹ÄÆË¿½Á»ÂÐ¿Á»¼Á¿Á¾»Ð¿¾¯ÅËÆË¿
·¾ÂÁÃ»¼Ð¿¼³¿³½»Ð¿¼³»ÆË¿¾·»Ë¾¯¿Ë¿Æ»¾Ð¿ÆË¿·¾ÂÁÃ·Ç¾®ÆË¿¼³ºÐÄ¼³»¾¯ÅËÆ¹Ä¾·»Ë¾¯¿¹Ä·¾Â»ÅÆÁÅÏ¿¹Ä¼³»Æ¹Ä
³ÇÀ¹¾¯¿¹Ä¾·Æ³´½¹ÆÎÆ¹Æ³ÄÅÆ»ÄÉÃ¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼¯Ä³µÁÃ¯Ä
Â»ÂÃÎÅº·Æ³ Á» Æ»¾¯Ä ÆÁÇ Â·ÆÃ·½³±ÁÇ ¯ÉÁÇ¿ ¾·»Ëº·± ³»Åº¹Æ® ³ÂÎ ÆÁ¿ ¥·ÂÆ¯¾´Ã»Á ÆÁÇ  µ·µÁ¿ÎÄ ÂÁÇ ·¿»ÅÉÏ·» Æ»Ä
ÂÃÁÅ¶Á¼±·Äµ»³¯½·µÉÁÆ¹ÄÂ³Ã³µËµ°ÄÂ·ÆÃ·½³±ÁÇ³ÂÎÆÁ¿¢£¶·¶Á¾¯¿¹ÄÆ¹Ä³ÇÀ¹¾¯¿¹ÄÂÃÁÅÈ·ÃÎ¾·¿¹ÄÂÁÅÎÆ¹Æ³Ä
¯¿³¿Æ»Æ¹Ä¾»¼ÃÎÆ·Ã¹Ä¸°Æ¹Å¹Ä¢»Æ»¾¯Ä®½½Ë¿·¾ÂÁÃ·Ç¾®ÆË¿»¶±ËÄÆË¿ÂÁ½ÏÆ»¾Ë¿¾·Æ®½½Ë¿¯ÉÁÇ¿¾·»Ëº·±·Â±Å¹Ä¿
¼³»¹¾·±ËÅ¹ÆË¿Æ»¾Ð¿ÆÁÇÂ·ÆÃ·½³±ÁÇº³¯ÂÃ·Â·¿³·¿»ÅÉÏÅ·»Æ¹¿Â³µ¼ÎÅ¾»³ÂÃÁÅÈÁÃ®¾»³Å·»Ã®Â³Ã³µÎ¿ÆË¿·Â¹Ã¯³Å·
³Ã¿¹Æ»¼®ÆÁ¿º·Æ»¼Î³¿Æ±¼ÆÇÂÁÆ¹Ä¾·±ËÅ¹ÄÆË¿Æ»¾Ð¿¥Çµ¼·¼Ã»¾¯¿³Á»Á»¼Á¿Á¾»¼¯Ä¶ÇÅÉ¯Ã·»·ÄÆË¿·À³µËµ¯Ë¿Â·ÆÃ·½³±ÁÇ
·Â»´Ã³¶Ï¿ÁÇ¿Æ¹¶Ç¿³ÆÎÆ¹Æ³ÆÁÇÄ¿³³¿Æ³Â·À¯½ºÁÇ¿ÅÆ¹¿¾·»Ë¾¯¿¹¸°Æ¹Å¹Â·ÆÃ·½³±ÁÇÂ»Â½¯Á¿¹¾·±ËÅ¹ÆË¿Æ»¾Ð¿ÆÁÇ
¾³ÏÃÁÇÉÃÇÅÁÏ·Â¹Ã¯³Å·³»Åº¹Æ®Æ»Ä·Â·¿¶ÏÅ·»ÄÅÆ¹¿·ÀÎÃÇÀ¹Â·ÆÃ·½³±ÁÇ¼³»ÈÇÅ»¼ÁÏ³·Ã±ÁÇÃ¿¹Æ»¼®ÅÇ¿¯´³½··Â±Å¹Ä
¼³»¹Â·Ã»ÁÃ»Å¾¯¿¹¶Ç¿³ÆÎÆ¹Æ³¿³¾·»ËºÁÏ¿³¿®½Áµ³¼³»Á»Æ»¾¯ÄÆÁÇÂ·ÆÃ·½³±ÁÇÂÁÇÂ½¹ÃÐ¿·»ÁÆ·½»¼ÎÄ¼³Æ³¿³½ËÆ°Ä
Â»Â½¯Á¿¹³ÂÎÈ³Å¹Æ¹ÄÁ¾ÁÅÂÁ¿¶»³¼°Ä¼·¿ÆÃ»¼°ÄÆÃ®Â·¸³ÄÆË¿£ÆÁ¿·¼¯¾´Ã»ÁÆÁÇ¿³³ÇÀ°Å·»Æ³´³Å»¼®Æ¹Ä
·Â»ÆÎ¼»³¼³Æ®³ÂÎÆ³¾¹¶·¿»¼®·Â±Â·¶³ÂÁÇ±ÅÉÇ³¿¾¯ÉÃ»ÆÎÆ·¯ÃÉ·Æ³»Å·³¿Æ±º·Å¹¾·Æ¹¿¼½»¾®¼ËÅ¹ÆË¿ÂÁ½»Æ»¼Ð¿
É³½®ÃËÅ¹ÄÂÁÇ·È³Ã¾Î¸ÁÇ¿ÆÎÅÁ¹ÇÃËÂ³Ì¼°·¿ÆÃ»¼°¦Ã®Â·¸³ÎÅÁ¼³»¹·¿ÆÃ»¼°¦Ã®Â·¸³Æ¹Ä³ÂË¿±³Ä
ÂÃÎ´½·Ê¹µ»³ÆÁ¿ÃÇº¾Î³¿®ÂÆÇÀ¹ÄÆ¹ÄÂ³µ¼ÎÅ¾»³ÄÁ»¼Á¿Á¾±³Äµ»³Æ¹¿¶»·Æ±³³¿¯ÃÉ·Æ³»Å·¼³»
³¿Æ±ÅÆÁ»É³¢ÃÇº¾ÎÄ³¿®ÂÆÇÀ¹ÄÆË¿³¿·ÂÆÇµ¾¯¿Ë¿Á»¼Á¿Á¾»Ð¿ÂÃÁ´½¯Â·Æ³»ÎÆ»º³³ÇÀ¹º·±¼³Æ®¾Á¿®¶·Ä´®Å¹ÄÆÁ
Å·¼³»º³Â³Ã³¾·±¿·»ÅÆ³º·ÃÎÄµ»³ÆÁ
ÅÁ¿³ÈÁÃ®ÅÆ»Ä¿Ë¾¯¿·Ä£Á½»Æ·±·ÄÁÃÇº¾ÎÄ³¿®ÂÆÇÀ¹Ä·¼Æ»¾®Æ³»ÎÆ»º³³¿¯½º·»Å·ÆÎÅÁÆÁÎÅÁ¼³»ÆÁ
Á»¼Á¿Á¾±³ÆË¿£·¿»ÅÉÏ·Æ³»¼ÇÃ±ËÄ³ÂÎÆ»Ä·À·½±À·»ÄÅÆ»Ä³µÁÃ¯Ä¼³ÆÁ»¼»Ð¿¼³»·Ãµ³Å±³Ä«ÅÆÎÅÁÁ»¾·»Ë¾¯¿·ÄÆ»¾¯Ä
Â·ÆÃ·½³±ÁÇÂ·Ã»ÁÃ±¸ÁÇ¿Æ»Ä·Â·¿¶ÏÅ·»ÄÅÆ³ÁÃÇÉ·±³¼³»ÆÁ¿·ÀÁÂ½»Å¾Î
¥Æ¹¿ ÇÃË¸Ð¿¹ ¹ »ÅÉÇÃ° »¶»ËÆ»¼° ¼³Æ³¿®½ËÅ¹ ¹ ÁÂÁ±³ ·¿»ÅÉÏ·Æ³» ³ÂÎ Æ»Ä É³¾¹½¯Ä Æ»¾¯Ä ÆÁÇ Â·ÆÃ·½³±ÁÇ ¼³ºÐÄ ¼³»
Á» ·Ç¿ÁÌ¼¯Ä Á»¼Á¿Á¾»¼¯Ä ÅÇ¿º°¼·Ä ³¿Æ»ÅÆ³º¾±¸ÁÇ¿ Æ¹¿ ·Â»´Ã®¶Ç¿Å¹ ÆË¿ ¼³º³ÃÐ¿ ·À³µËµÐ¿ ¢ ÃÇº¾ÎÄ ³¿®ÂÆÇÀ¹Ä Æ¹Ä
Á»¼Á¿Á¾±³ÄÆ¹ÄÇÃË¸Ð¿¹Ä·¼Æ»¾®Æ³»³ÂÎÆÁ ¦ÎÆ»º³³¿¯½º·»Å·µ»³Æ¹¶»·Æ±³
¥Æ»Ä³¿³¶ÇÎ¾·¿·Ä¼³»ÅÆ»Ä³¿³ÂÆÇÅÅÎ¾·¿·ÄÁ»¼Á¿Á¾±·ÄÁÃÇº¾ÎÄ³¿®ÂÆÇÀ¹Ä³¿³¾¯¿·Æ³»¿³³ÇÀ¹º·±³ÂÎÆ³·Â±Â·¶³ÆÁÇ
 ÆÁ  Å·  ¼³»  ÆÁ  ¼³»  ³¿Æ±ÅÆÁ»É³ ¢ ÃÇº¾ÎÄ ³¿®ÂÆÇÀ¹Ä Æ¹Ä Á»¼Á¿Á¾±³Ä Æ¹Ä ±¿³Ä ³¿³¾¯¿·Æ³»
¿³ ·Â»´Ã³¶Ç¿º·± Å·  ÆÁ  ¼³»  ÆÁ  ½ÎµË Æ¹Ä ¾·»Ë¾¯¿¹Ä ·Â·¿¶ÇÆ»¼°Ä ¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÎÆ¹Æ³Ä  Á»¼Á¿Á¾±³ Æ¹Ä
¿¶±³Ä¼³»ÆË¿ÇÂÁ½Á±ÂË¿³¿³¶ÇÎ¾·¿Ë¿Á»¼Á¿Á¾»Ð¿Æ¹ÄÅ±³ÄÂÃÁ´½¯Â·Æ³»¿³³¿³ÂÆÇÉº·±¾·»ÅÉÇÃÁÏÄÃÇº¾ÁÏÄËÅÆÎÅÁ
ÁÃ»Å¾¯¿·ÄÉÐÃ·Ä·Â¹Ã·®¸Á¿Æ³»³ÂÎÆ¹¿³¿³»¾»¼°³¿®¼³¾Ê¹Æ¹ÄÁ»¼Á¿Á¾±³ÄÆ¹Ä±¿³Ä¼³ºÐÄ¼³»Æ¹¿¼®¾Ê¹Æ¹ÄÁ»¼Á¶Á¾»¼°Ä
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ΕΛΛΑΔΑ
Μακροοικονομικές Εξελίξεις3.
Προοπτικές.
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Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Προοπτικές.
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³Æ®Æ¹¶»®Ã¼·»³ÆÁÇ¼³»¾·ÅÆÎÉÁÆ¹¿³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼°¶»³É·±Ã»Å¹ÆÁÇÉ³ÃÆÁÈÇ½³¼±ÁÇÆË¿¶³¿·±Ë¿Å·¼³ºÇÅÆ¯Ã¹Å¹
¼³» Æ¹Ä ³ÂÁÈÇµ°Ä ¶¹¾»ÁÇÃµ±³Ä ¸¹Æ¹¾®ÆË¿ ¹º»¼ÁÏ ¼»¿¶Ï¿ÁÇ ÅÆÁÇÄ ÅÇ¿·Â·±Ä ¶³¿·»Á½°ÂÆ·Ä À·¼±¿¹Å· ¹ ·È³Ã¾Áµ° ³ÂÎ Æ³
Â»ÅÆËÆ»¼®»¶ÃÏ¾³Æ³ÆÁÇÐ¶»¼³·Á¿ÆÁ½Áµ±³Äµ»³Æ¹¶»³É·±Ã»Å¹ÆË¿¾¹·ÀÇÂ¹Ã·ÆÁÏ¾·¿Ë¿ÁÈ·»½Ð¿ÁÁÂÁ±ÁÄ¶¹¾ÁÅ»·ÏÆ¹¼·
³ÂÎÆ¹¿¦Ã®Â·¸³Æ¹Ä½½®¶ÁÄÆÁ£³Ã®½½¹½³ÅÆ»Ä³ÃÉ¯ÄÆÁÇÁÃ±ÅÆ¹¼·ÆÁÂ½³±Å»Áµ»³Æ¹¿±¶ÃÇÅ¹¼³»½·»ÆÁÇÃµ±³
·Æ³»Ã·»Ð¿¶»³É·±Ã»Å¹Ä°³ÂÎ¼Æ¹Å¹Ä³Â³»Æ°Å·Ë¿Â»ÅÆËÆ»¼Ð¿»¶ÃÇ¾®ÆË¿³ÂÎ¶®¿·»³Å·¼³ºÇÅÆ¯Ã¹Å¹¾·´®Å¹Æ»Ä¶»³Æ®À·»Ä
ÆÁÇ¿¦³³¿ËÆ¯ÃËÅ·ÅÇ¿¶Ç³Å¾Î¾·Æ¹¿·Â±ÅÂ·ÇÅ¹ÆË¿¶»¼³ÅÆ»¼Ð¿·¿·Ãµ·»Ð¿¼³»Æ¹¶Ç¿³ÆÎÆ¹Æ³Ã·ÇÅÆÁÂÁ±¹Å¹Ä
ÆË¿¼³½Ç¾¾®ÆË¿ÆË¿¶³¿·±Ë¿Å·¼³ºÇÅÆ¯Ã¹Å¹¾·¾·µ³½ÏÆ·Ã¹·Ç¼Á½±³·¼Æ»¾®Æ³»ÎÆ»º³ÅÇ¾´®½½ÁÇ¿ÅÆ¹¿ÅÆ³¶»³¼°¾·±ËÅ¹
ÆÁÇÂÁÅÁÅÆÁÏÆË¿¾¹·ÀÇÂ¹Ã·ÆÁÏ¾·¿Ë¿³¿Á»µ¾®ÆË¿
ÅÁ¿³ÈÁÃ®ÅÆ¹¿ÉÃ¹¾³ÆÁ¶ÎÆ¹Å¹ÂÃÁÄÆ¹¿ÂÃ³µ¾³Æ»¼°Á»¼Á¿Á¾±³Á»ÃÇº¾Á±Â»ÅÆËÆ»¼°Ä·Â¯¼Æ³Å¹ÄÂ³Ã¯¾·»¿³¿Å·³Ã¿¹Æ»¼®
·Â±Â·¶³¥Ï¾ÈË¿³¾·Æ³ÅÆÁ»É·±³Æ¹Ä¦Æµ»³ÆÁ¿·¼¯¾´Ã»ÁÆÁÇÁ·Æ°Å»ÁÄÃÇº¾ÎÄ¾·Æ³´Á½°ÄÆ¹ÄÉÃ¹¾³ÆÁ¶ÎÆ¹Å¹Ä
ÂÃÁÄÆ»Ä·Â»É·»Ã°Å·»Ä¶»³¾ÁÃÈÐº¹¼·Å··¿ÐÁ·Æ°Å»ÁÄÃÇº¾ÎÄ¾·Æ³´Á½°ÄÆ¹ÄÉÃ¹¾³ÆÁ¶ÎÆ¹Å¹ÄÂÃÁÄÆ³¿Á»¼Á¼ÇÃ»®
¶»³¾ÁÃÈÐº¹¼· Å·  ¢ ·Æ°Å»ÁÄ ÃÇº¾ÎÄ ¾·Æ³´Á½°Ä Æ¹Ä ÅÇ¿Á½»¼°Ä ÉÃ¹¾³ÆÁ¶ÎÆ¹Å¹Ä ÆÁÇ ·µÉÐÃ»ÁÇ »¶»ËÆ»¼ÁÏ ÆÁ¾¯³
¶»³¾ÁÃÈÐº¹¼·Å·

³Å»¼®¸¹ÆÁÏ¾·¿³µ»³ÆÁ¿ÆÃ³Â·¸»¼Î¼½®¶Áµ»³ÆÁ·±¿³»¹³ÂÁ¼³Æ®ÅÆ³Å¹ÆÁÇ¼½±¾³ÆÁÄ·¾Â»ÅÆÁÅÏ¿¹ÄÅÆ¹¿·½½¹¿»¼°
Á»¼Á¿Á¾±³¹ÁÂÁ±³º³Á¶¹µ°Å·»ÅÆ¹¿ÅÆ³¶»³¼°É³½®ÃËÅ¹¼³»·¿Æ¯½·»®ÃÅ¹ÆË¿Â·Ã»ÁÃ»Å¾Ð¿ÅÆ¹¿¼±¿¹Å¹¼·È³½³±Ë¿¼³ºÐÄ
¼³» ÅÆ¹¿ ·Â»ÅÆÃÁÈ° ÆË¿ ¼³Æ³º¯Å·Ë¿ ÂÁÇ ¯ÉÁÇ¿ ·¼Ã·ÏÅ·» ³ÂÎ ÆÁ ÆÃ³Â·¸»¼Î ÅÏÅÆ¹¾³ ¦³ ³¿ËÆ¯ÃË Å· ÅÇ¿¶Ç³Å¾Î ¾· Æ¹¿
³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼°¶»³É·±Ã»Å¹ÆË¿¾¹·ÀÇÂ¹Ã·ÆÁÏ¾·¿Ë¿¶³¿·±Ë¿º³ÅÇ¾´®½½ÁÇ¿ÅÆ¹¿·¿±ÅÉÇÅ¹Æ¹ÄÃ·ÇÅÆÎÆ¹Æ³ÄÆË¿¦Ã³Â·¸Ð¿
¼³»º³´·½Æ»ÐÅÁÇ¿Æ»ÄÂÃÁÁÂÆ»¼¯ÄÉÃ¹¾³ÆÁ¶ÎÆ¹Å¹ÄÆ¹ÄÂÃ³µ¾³Æ»¼°ÄÁ»¼Á¿Á¾±³Ä
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3. Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη χρήσης 2015.
$WWLFD%DQNÅÆ³Æ¯½¹ÆÁÇÁ½Á¼½°ÃËÅ·¾··Â»ÆÇÉ±³Æ¹¿ÏÀ¹Å¹ÆÁÇ¾·ÆÁÉ»¼ÁÏÆ¹Ä¼·È³½³±ÁÇÉËÃ±ÄÆ¹ÅÇ¾¾·ÆÁÉ°
ÆÁÇ¦³¾·±ÁÇ©Ã¹¾³ÆÁÂ»ÅÆËÆ»¼°Ä¥Æ³º·ÃÎÆ¹Æ³Ä·¿±ÅÉÇÅ¹Æ¹Ä¼·È³½³»³¼°ÄÆ¹Äº¯Å¹Ä·Â¯ÆÃ·Ê·¾¯ÅËÆÁÇÅÉ¹¾³Æ»Å¾ÁÏ
ÇÊ¹½Ð¿·Â»Â½¯Á¿ÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿³ÂÁ¾·±ËÅ¹Ä¶³¿·±Ë¿Æ¹¿¼®½ÇÊ¹ÅÉ·¶Î¿ÆÁÇÅÇ¿Î½ÁÇÆÁÇ³ÂÁÆ·½¯Å¾³ÆÁÄÆÁÇ·½¯µÉÁÇÆ¹Ä
®Å¼¹Å¹Ä³À»Á½Îµ¹Å¹ÄÆ¹ÄÂÁ»ÎÆ¹Æ³ÄÆÁÇ·¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ $45 ÂÁÇ¶»·À°µ³µ·¹·ÂÁÂÆ»¼°³ÃÉ°¼³Æ®ÆÁµlÆÃ±¾¹¿ÁÆÁÇ¯ÆÁÇÄ
Â»Å¹¾³±¿·Æ³»ÎÆ»Â³Ã®Æ¹¶»·¿¯Ãµ·»³ÂÁ½ÏÅ¹¾³¿Æ»¼ÁÏÏÊÁÇÄÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿Á ¾»½ÁÄ¶»³º¯Æ·»¶·±¼Æ¹¼·È³½³±ÁÇ¼Á»¿Ð¿
¾·ÆÁÉÐ¿&(7Å·ÂÁ½ÏÇÊ¹½®·Â±Â·¶³
¦³¾·µ¯º¹¼³»³ÂÁÆ·½¯Å¾³Æ³ÆÁÇ¢¾±½ÁÇÆ¹Ä$WWLFD%DQNÆÁÂ»ÅÆÁÂÁ»ÁÏ¿¼³»·Â»´·´³»Ð¿ÁÇ¿Æ¹ÅÇ¿·É°ÂÃÁÅÂ®º·»³
µ»³Æ¹¿Â³Ã³µËµ°·ÅËÆ·Ã»¼ÁÏ¼·È³½³±ÁÇ¼³ºÐÄ¼³»µ»³Æ¹¿³ÏÀ¹Å¹Æ¹Ä³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ³ÄÆ¹Ä½·»ÆÁÇÃµ±³ÄÆ¹ÄÂ³Ã®
Æ»Ä¶ÇÅÉ·Ã·±ÄÁ»¼Á¿Á¾»¼¯ÄÅÇ¿º°¼·ÄÇÂÎÆ»ÄÁÂÁ±·Ä¶»³¾ÁÃÈÐº¹¼³¿À±¸·»¿³Å¹¾·»Ëº·±ÎÆ»ÆÁÎ½·ÄÁ»·Â»¾¯ÃÁÇÄ
¼³Æ¹µÁÃ±·ÄÂÁÇÅÇ¿º¯ÆÁÇ¿Æ³½·»ÆÁÇÃµ»¼®¯ÀÁ¶³Â³ÃÁÇÅ±³Å³¿¾·±ËÅ¹¯¿³¿Æ»Æ¹ÄÉÃ°Å¹Ä¾··À³±Ã·Å¹Æ»ÄÂÃÁ´½¯Ê·»Ä
µ»³Â»ÅÆËÆ»¼ÁÏÄ¼»¿¶Ï¿ÁÇÄ
»³ ÆÁ ¯ÆÁÄ  ¹ ÅÆÃ³Æ¹µ»¼° ÆÁÇ ¢¾±½ÁÇ ·ÅÆ»®¸·Æ³» ÅÆ¹¿ ³ÏÀ¹Å¹ Æ¹Ä ³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ³Ä ÅÆ¹¿ ¶»³É·±Ã»Å¹ ÆË¿ ¾¹
·ÀÇÂ¹Ã·ÆÁÏ¾·¿Ë¿ ¶³¿·±Ë¿ ¹ ÁÂÁ±³ ¯É·» ¼³Æ³ÅÆ·± Â»Á ·ÇÉ·Ã°Ä ³ÂÎ Æ¹ ¶»·¿¯Ãµ·»³ ÇÊ¹½Ð¿ ÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿ ³½½® ¼³» ³ÂÎ ÆÁ
¿¯Á ¿Á¾Áº·Æ»¼Î Â½³±Å»Á £³Ã®½½¹½³ º³ Á½Á¼½¹ÃËº·± ¹ ³ÏÀ¹Å¹ ÆË¿ ·ÂÁÂÆ»¼Ð¿ ¼·È³½³±Ë¿ ·¿Ð »¶»³±Æ·Ã¹ ¯¾È³Å¹ º³
¶Áº·± ÅÆ¹¿ ÁÃµ³¿ËÆ»¼° ³¿³¶»®ÃºÃËÅ¹ Æ¹Ä ¦Ã®Â·¸³Ä ÂÁÇ ½³¾´®¿·» ÉÐÃ³ Æ³ Æ·½·ÇÆ³±³ ¯Æ¹ ¼³ºÐÄ ¼³» ÅÆ¹ ´·½Æ±ËÅ¹ Æ¹Ä
ÁÃµ³¿»¼°Ä¼·Ã¶ÁÈÁÃ±³Ä¾¯ÅËÆ¹ÄÅÇµ¼Ã®Æ¹Å¹ÄÆÁÇ½·»ÆÁÇÃµ»¼ÁÏ¼ÎÅÆÁÇÄ¼³»Æ¹Ä³ÏÀ¹Å¹ÄÆË¿·ÅÎ¶Ë¿³ÂÎ½·»ÆÁÇÃµ»¼¯Ä
¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÎÆ¹Æ·Ä¥ÆÎÉÁ³ÂÁÆ·½·±¹·Â³¿³ÈÁÃ®Å·¼·Ã¶ÁÈÁÃ±³³ÈÁÏ¹³¿®µ¼¹ÅÉ¹¾³Æ»Å¾ÁÏ·Â»Â½¯Á¿ÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿µ»³ÆÁ
ÇÈ»ÅÆ®¾·¿ÁÉ³ÃÆÁÈÇ½®¼»Á¶»³È³±¿·Æ³»¿³¯É·»¾·»Ëº·±Å¹¾³¿Æ»¼®

3.1.Βασικά Μεγέθη και Αποτελέσματα
Αποτελέσματα Χρήσης 2015
»³ÆÁ¿¾»½ÁÆÁ³ÂÁÆ¯½·Å¾³ÂÃÁÈÎÃË¿µ»³Æ¹ÉÃ°Å¹ÆÁÇ¾·Æ®ÆÁÅÉ¹¾³Æ»Å¾ÎÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿ÏÊÁÇÄ·¼³Æ·ÇÃÐµ»³
Æ¹¿³ÂÁ¾·±ËÅ¹ÉÃ¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼Ð¿ÅÆÁ»É·±Ë¿¶»³¾ÁÃÈÐº¹¼·Å·¸¹¾±³·¼³Æ·ÇÃÐ¯¿³¿Æ»¸¹¾±³Ä·¼³Æ·ÇÃÐÅÆ¹
ÅÇµ¼Ã»Æ»¼°ÉÃ°Å¹ÆÁÇ¿Æ±ÅÆÁ»É³ÆÁ¾·Æ®ÈÎÃË¿³ÂÁÆ¯½·Å¾³¶»³¾ÁÃÈÐº¹¼·Å·¸¹¾±³ÏÊÁÇÄ·¼³Æ·ÇÃÐ¯¿³¿Æ»
¸¹¾±³Ä·¼³Æ·ÇÃÐÆ¹ÄÅÇµ¼Ã»Æ»¼°ÄÉÃ°Å¹Ä
¦³ ¼¯Ã¶¹ ÂÃÁ ÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿ ¶»³¾ÁÃÈÐº¹¼³¿ Å·  ·¼³Æ ·ÇÃÐ ¯¿³¿Æ» ÁÃµ³¿»¼Ð¿ ¼·Ã¶Ð¿  ·¼³Æ ·ÇÃÐ Â·Ã±ÂÁÇ Æ¹
ÅÇµ¼Ã»Æ»¼°ÉÃ°Å¹Å¹¾·»Ð¿Á¿Æ³Ä³ÏÀ¹Å¹

Κέρδη/Ζημιές Ομίλου προ 2014-2015
(ποσά σε χιλ. ευρώ)
















 









¯Ã¶¹¹¾±·ÄÂÃÁ£ÃÁ´½¯Ê·Ë¿
¯Ã¶¹¹¾±·ÄÂÃÁ¨ÎÃË¿
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¥Ï¿Á½Á£ÃÁ´½¯Ê·Ë¿

Εξέλιξη Λειτουργικών Εσόδων και Εξόδων
¦ÁÆÁÅÏ¿Á½ÁÆË¿·ÅÎ¶Ë¿³¿°½º·µ»³ÆÁ¿¾»½ÁÅ··¼³Æ·ÇÃÐ¯¿³¿Æ»·¼³Æ·ÇÃÐÆ¹¿ÉÃ°Å¹

Σύνθεση Εσόδων Ομίλου, 2014-2015
(ποσά σε χιλ. ευρώ)






























³º³Ã®¯ÅÁ¶³³ÂÎ¦Î¼ÁÇÄ

³º³Ã®¯ÅÁ¶³³ÂÎ£ÃÁ¾°º·»·Ä

¯Ã¶¹¹¾±·Ä³ÂÎÉÃ¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼®ÅÆÁ»É·±³

Á»Â®¯ÅÁ¶³

¥· ÎÆ» ³ÈÁÃ® Æ¹ ÉÃ°Å¹ ÂÁÇ ¯½¹À· Æ¹¿  Á» ÂÃÁ´½¯Ê·»Ä µ»³ ³ÂÁ¾·±ËÅ¹ ÉÃ¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼Ð¿ ÅÆÁ»É·±Ë¿ ÅÆÁ¿
¾»½Á ³¿°½º³¿ Å·  ·¼ ·ÇÃÐ ½ÎµË Æ¹Ä ·Â»¶·±¿ËÅ¹Ä ÆË¿ Á»¼Á¿Á¾»¼Ð¿ ÅÇ¿º¹¼Ð¿ ÎÂËÄ ³ÂÁÆÇÂÐº¹¼³¿ ¼³» ³ÂÎ Æ¹¿
®Å¼¹Å¹¥Ç¿Á½»¼°ÄÀ»Á½Îµ¹Å¹Ä $45 ÂÁÇ¶»·À°µ³µ·¹¦Ã®Â·¸³Æ¹Ä½½®¶ÁÄ¯¿³¿Æ»ÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿·¼³Æ·ÇÃÐÂÁÇ·±É³¿
ÅÉ¹¾³Æ»ÅÆ·±Æ¹¿³¿Æ±ÅÆÁ»É¹ÅÇµ¼Ã»Æ»¼°ÉÃ°Å¹¢»ÅËÃ·Ç¾¯¿·Ä¶·ÂÃÁ´½¯Ê·»Ä³¿¯ÃÉÁ¿Æ³»Â½¯Á¿Å··¼³Æ·ÇÃÐ¯¿³¿Æ»
·¼³Æ·ÇÃÐ¼³Æ®Æ¹¿¢»ÅËÃ·Ç¾¯¿·ÄÂÃÁ´½¯Ê·»Ä¼³½ÏÂÆÁÇ¿ÆÁÆÁÇ³ÂÁÆ·½¯Å¾³ÆÁÄÆ¹ÄÅÇ¿Á½»¼°Ä
³À»Á½Îµ¹Å¹ÄÅÆÁ»É·±Ë¿·¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ $45 ÂÁÇ¶»·À°µ³µ·¹·ÂÁÂÆ»¼°³ÃÉ°ÆÁµlÆÃ±¾¹¿ÁÆÁÇ¯ÆÁÇÄ

¦ÁÅÏ¿Á½ÁÆË¿½·»ÆÁÇÃµ»¼Ð¿·ÀÎ¶Ë¿ ÅÇ¾Â·Ã»½³¾´³¿Á¾¯¿Ë¿ÆË¿ÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿µ»³Â»ÅÆËÆ»¼ÁÏÄ¼»¿¶Ï¿ÁÇÄ µ»³ÆÁ¿¾»½Áµ»³
Æ¹ÉÃ°Å¹³¿°½º·Å··¼·ÇÃÐ¢»³¾Á»´¯Ä¼³»Æ³¯ÀÁ¶³ÂÃÁÅËÂ»¼ÁÏ¼³ºÐÄ¼³»Æ³µ·¿»¼®½·»ÆÁÇÃµ»¼®¯ÀÁ¶³
Â³ÃÁÇÅ±³Å³¿¾·±ËÅ¹¼³Æ®¼³»³¿Æ±ÅÆÁ»É³



Σύνθεση Λειτουργικών Εξόδων Ομίλου, 2014-2015
(ποσά σε χιλ. ευρώ)


























£ÃÁ´½¯Ê·»Äµ»³Â»ÅÆËÆ»¼ÁÏÄ¼»¿¶Ï¿ÁÇÄ
·¿»¼®·»ÆÁÇÃµ»¼®ÀÁ¶³
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¾Á»´¯Ä¼»¯ÀÁ¶³ÂÃÁÅËÂ»¼ÁÇ
ÂÁÅ´¯Å·»Ä

Ενεργητικό - Χορηγήσεις
¦ÁÅÏ¿Á½ÁÆÁÇ·¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏÆÁÇ¢¾±½ÁÇÅÆ»Ä³¿°½º·Å·¶»Å·ÇÃÐ¾·»Ë¾¯¿ÁÅ··Æ°Å»³´®Å¹¼³Æ®
¢»ÉÁÃ¹µ°Å·»ÄÂÃÁÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿µ»³ÆÁ¯ÆÁÄ³¿°½º³¿Å·¶»Å·ÇÃÐµ»³ÆÁ¿¾»½ÁÂ³ÃÁÇÅ»®¸Á¿Æ³Ä³ÏÀ¹Å¹¼³Æ®
Å··Æ°Å»³´®Å¹·¿ÐÁ»ÅËÃ·Ç¾¯¿·ÄÂÃÁ´½¯Ê·»Äµ»³·Â»ÅÈ³½°¶®¿·»³Â³ÃÁÇÅ±³Å³¿³ÏÀ¹Å¹¯¿³¿Æ»Æ¹ÄÅÇµ¼Ã»Æ»¼°Ä
ÉÃ°Å¹ÄÆÁÇ
¦ÁÆÁÇ¶³¿·»³¼ÁÏ©³ÃÆÁÈÇ½³¼±ÁÇÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä³ÈÁÃ®¶®¿·»³ÂÃÁÄ·Â»É·»Ã°Å·»ÄÁ»ÁÂÁ±·Ä¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÁÂÁ»ÁÏ¿Æ³»¼³Æ®
´®Å¹ÅÆÁ¿¼³Æ³Å¼·Ç³ÅÆ»¼ÎÆÁ¿·¾ÂÁÃ»¼Î¼³»ÆÁ´»Á¾¹É³¿»¼ÎÆÁ¾¯³
»³ÆÁÁÅÇ¿Á½»¼ÎÄ¶·±¼Æ¹Ä¼®½ÇÊ¹ÄÆË¿¾¹·ÀÇÂ¹Ã·ÆÁÏ¾·¿Ë¿³¿Á»µ¾®ÆË¿ 13(V ³ÂÎÂÃÁ´½¯Ê·»Ä¼³»·À³ÅÈ³½±Å·»Ä
¶»³¾ÁÃÈÐº¹¼·Å··¿ÐÁ¶·±¼Æ¹Ä¼®½ÇÊ¹Ä 3(³ÂÎÂÃÁ´½¯Ê·»ÄÅ·¿Æ±ÅÆÁ»É³Á¶·±¼Æ¹Ä¼®½ÇÊ¹Ä13(³ÂÎ
·À³ÅÈ³½±Å·»Ä³¿°½º·Å·

Σύνθεση Δανειακού Χαρτοφυλακίου, 31.12.2015








®¿·»³Å·¶»ÐÆ·Ä

®¿·»³Å· Á¾»¼®£ÃÎÅËÂ³

¹¾ÎÅ»Á

/HDVLQJ

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Χορηγήσεων
ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, 31.12.2015











·ËÃµ±³
¦ÁÇÃ»Å¾ÎÄ


¾ÂÎÃ»Á
³ÇÆ»½±³

»Á¾¹É³¿±³
³Æ³Å¼·Ç¯Ä
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»ÁÆ·É¿±³
Á»Â®

Εξέλιξη Καταθέσεων – Ρευστότητα
¥Æ»ÄÁ»¼³Æ³º¯Å·»ÄÆÁÇÁ¾±½ÁÇ¶»³¾ÁÃÈÐº¹¼³¿Å·¶»Å·ÇÃÐ³ÇÀ¹¾¯¿¹³´·´³»ÎÆ¹Æ³ÆÎÅÁÅ·ÂÁ½»Æ»¼Î
ÎÅÁ ¼³» Å· Á»¼Á¿Á¾»¼Î ·Â±Â·¶Á ÂÁÇ Â³Ã³Æ¹Ã°º¹¼· ÅÆ¹¿ ½½®¶³ ¼³Æ® Æ¹ ¶»®Ã¼·»³ ÆÁÇ ³l ·À³¾°¿ÁÇ ÆÁÇ  ·±É· Å³¿
³ÂÁÆ¯½·Å¾³ Æ¹¿ ·¼ÃÁ° Å¹¾³¿Æ»¼ÁÏ ÂÁÅÁÏ ¼³Æ³º¯Å·Ë¿ ³ÂÎ ÆÁ ÆÃ³Â·¸»¼Î ÅÏÅÆ¹¾³  ·Â»´Á½° Â·Ã»ÁÃ»Å¾Ð¿ ÅÆ¹¿ ¼±¿¹Å¹
¼·È³½³±Ë¿ÆÁ¿ÁÏ¿»ÁÆÁÇÁ¶°µ¹Å·Å·ÅÆ³º·ÃÁÂÁ»¹Æ»¼¯ÄÆ®Å·»ÄÅÆ³ÇÂÎ½Á»Â³ÆË¿¼³Æ³º¯Å·Ë¿·¿ÐÆÁ¿·¼¯¾´Ã»ÁÆÁÇ
Â³ÃÁÇÅ»®ÅÆ¹¼·ÁÃ»³¼°³ÏÀ¹Å¹¯¿³¿Æ»ÆÁÇµlÆÃ»¾°¿ÁÇ
$WWLFD%DQN·À³¼Á½ÁÇº·±¿³¶»³º¯Æ·»»ÅÉÇÃ°¼³Æ³º·Æ»¼°´®Å¹¾·®¿ËÆË¿ÆË¿¼³Æ³º¯Å·Ð¿Æ¹Ä¿³³ÂÁÆ·½·±Æ³»³ÂÎ
¼³Æ³º¯Å·»Ä»¶»ËÆÐ¿

Σύνθεση Καταθέσεων Ομίλου, 31.12.2014- 31.12.2015




















³Æ³º¯Å·»Ä¶»ËÆÐ¿

³Æ³º¯Å·»ÄÂ»É·»Ã°Å·Ë¿

³Æ³º¯Å·»Ä¹¾ÁÅ±ÁÇ

Á»Â¯Ä³Æ³º¯Å·»Ä

·À®ÃÆ¹Å¹Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä³ÂÎÆÁÇÃËÅÏÅÆ¹¾³ ÉÃ¹¾³ÆÁ¶ÎÆ¹Å¹³ÂÎÆ¹¿ÇÃËÂ³Ì¼°·¿ÆÃ»¼°¦Ã®Â·¸³¼³»ÆÁ¿¼Æ³¼ÆÁ
¹É³¿»Å¾Î¤·ÇÅÆÎÆ¹Æ³ÄÆ¹Ä¦Æ (/$ ËÄÂÁÅÁÅÆÎÆÁÇÅÇ¿Á½»¼ÁÏ·¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏÆ¹ÄÆ³Æ·½·ÇÆ³±³ÉÃÎ¿»³·±¿³»É³¾¹½ÎÆ·Ã¹
³ÂÎÆÁ¾¯ÅÁÎÃÁÆÁÇ·µÉÐÃ»ÁÇÆÃ³Â·¸»¼ÁÏ¼½®¶ÁÇ
¥Æ»Ä¹ÉÃ¹¾³ÆÁ¶ÎÆ¹Å¹³ÂÎÆÁÇÃËÅÏÅÆ¹¾³µ»³Æ¹¿$WWLFD%DQN³¿Æ»ÅÆÁ»ÉÁÏÅ·ÅÆÁÆÁÇ¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏÆ¹Ä
¯¿³¿Æ»ÂÁÅÁÅÆÁÏµ»³ÆÁÅÏ¿Á½ÁÆÁÇÅÇÅÆ°¾³ÆÁÄ

©Ã¹¾³ÆÁ¶ÎÆ¹Å¹³ÂÎÆÁÇÃËÅÏÅÆ¹¾³
(.7¼³»(/$ ¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ

¥Ï¿Á½ÁÆÃ³Â·¸»¼ÁÏ
ÅÇÅÆ°¾³ÆÁÄ

$WWLFD%DQN































£¹µ°¦Ã®Â·¸³Æ¹Ä½½®¶ÁÄ$WWLFD%DQN
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Ίδια Κεφάλαια - Κεφαλαιακή Επάρκεια
¦³±¶»³¼·È®½³»³ÆÁÇ¢¾±½ÁÇµ»³Æ¹ÉÃ°Å¹¶»³¾ÁÃÈÐº¹¼³¿Å··¼³Æ·ÇÃÐ·¿ÐÆ³ÅÇ¿Á½»¼®·ÂÁÂÆ»¼®¼·È®½³»³
ÆÁÇ¢¾±½ÁÇÅ··¼·ÇÃÐ

¢¶·±¼Æ¹Ä¼·È³½³±ÁÇ¼Á»¿Ð¿¾·ÆÁÉÐ¿¼³Æ¹µÁÃ±³Ä &(7 µ»³ÆÁ¿¾»½Á¶»³¾ÁÃÈÐº¹¼·Å·Å··Â±Â·¶³ÇÊ¹½ÎÆ·Ã³
¯¿³¿Æ»ÆË¿ÅÇÅÆ¹¾»¼Ð¿ÆÃ³Â·¸Ð¿¢¶·±¼Æ¹Ä&(7¾·Æ¹¿Â½°Ã¹·È³Ã¾Áµ°ÆË¿¶»³Æ®À·Ë¿Æ¹Ä³Å»½·±³Ä¶»³¾ÁÃÈÐ¿·Æ³»
Å·

Ίδια και Εποπτικά Κεφάλαια Ομίλου, 31.12.2014-31.12.2015
(ποσά σε εκατ. ευρώ)






 























¶»³·È®½³»³
7LHU,,
&(7

7LHU,
¥Ï¿Á½ÁÂÁÂÆ»¼Ð¿·È³½³±Ë¿
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3.2. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Τράπεζας και Ομίλου
¥ÆÁÇÄ Â³Ã³¼®ÆË Â±¿³¼·Ä Â³Ã³Æ±º·¿Æ³» ·Â»½·µ¾¯¿Á» ÉÃ¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼Á± ¶·±¼Æ·Ä ÂÁÇ ³¿³È¯ÃÁ¿Æ³» ÅÆ¹¿ Á»¼Á¿Á¾»¼°
¶»®ÃºÃËÅ¹ ÅÆ¹¿  ³ÂÁ¶ÁÆ»¼ÎÆ¹Æ³ ¼³ºÐÄ ¼³» ÅÆ¹¿ ¶»³É·»Ã»ÅÆ»¼° ÂÁ½»Æ»¼° ÎÂËÄ ³ÇÆÁ± ÂÃÁ¼ÏÂÆÁÇ¿ ³ÂÎ Æ»Ä Á»¼Á¿Á¾»¼¯Ä
¼³Æ³ÅÆ®Å·»Ä Æ¹Ä ÉÃ°Å¹Ä ÂÁÇ ¯½¹À· Æ¹¿  µ»³ Æ¹¿ ¦Ã®Â·¸³ ¼³» ÆÁ¿ ¾»½Á £³Ã³Æ±º·¿Æ³» ·Â±Å¹Ä Á» ³¿Æ±ÅÆÁ»ÉÁ»
¶·±¼Æ·Äµ»³ÆÁ


 ¦¥¤¤«¥¥¥¢¢¥¢§

¦¤£

¢¢¥









§ÂÁÉÃ·ÐÅ·»ÄÂÃÁÄ£·½®Æ·Ä
Â³»Æ°Å·»Ä¼³Æ®Â·½³ÆÐ¿ ¾·Æ®³ÂÎÂÃÁ´½¯Ê·»Ä









§ÂÁÉÃ·ÐÅ·»ÄÂÃÁÄ£·½®Æ·Ä¥Ï¿Á½Á¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ









Â³»Æ°Å·»Ä¼³Æ®Â·½³ÆÐ¿ ¾·Æ®³ÂÎÂÃÁ´½¯Ê·»Ä 
¥Ï¿Á½Á¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ









¶»³·È®½³»³¥Ï¿Á½Á¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ









¶»³·È®½³»³§ÂÁÉÃ·ÐÅ·»ÄÂÃÁÄ£·½®Æ·Ä









¦¤£

¦¥©¤¥¦¥£¢¦¥

¢¢¥









¥Ï¿Á½Á½·»ÆÁÇÃµ»¼Ð¿·ÀÎ¶Ë¿ÂÃÁÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿
¥Ï¿Á½Á¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ









¥Ï¿Á½Á½·»ÆÁÇÃµ»¼Ð¿·ÀÎ¶Ë¿ÂÃÁÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿
¥Ï¿Á½Á½·»ÆÁÇÃµ»¼Ð¿·ÅÎ¶Ë¿









¯Ã¶¹ÂÃÁÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿¢¶±Ë¿·È³½³±Ë¿









¯Ã¶¹ÂÃÁÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿¢¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ
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4. Δραστηριότητες της Attica Bank. Προοπτικές.
4.1. Καταθέσεις
¯Å³ Å· ¯¿³ ¶ÇÅ¾·¿¯Ä Á»¼Á¿Á¾»¼Î ¼³» ÂÁ½»Æ»¼Î Â·Ã»´®½½Á¿ ¾· Æ»Ä ·À·½±À·»Ä ÅÆ¹¿ ½½®¶³ ¿³ ÂÃÁ¼³½ÁÏ¿ ³ÇÀ¹¾¯¿¹
³´·´³»ÎÆ¹Æ³¹$WWLFD%DQN¼³Æ®È·Ã·¿³·Â»¶·±À·»³À»ÁÅ¹¾·±ËÆ¹ÂÃÁÅ³Ã¾ÁÅÆ»¼ÎÆ¹Æ³¼³»·Ç·½»À±³
· Æ¹¿ ¯¿³ÃÀ¹ Æ¹Ä ÆÃ³Â·¸»¼°Ä ³Ãµ±³Ä ¼³» ÆË¿ Â·Ã»ÁÃ»Å¾Ð¿ ÅÆ¹¿ ¼±¿¹Å¹ ¼·È³½³±Ë¿ ÂÁÇ ·Â»´½°º¹¼³¿ Æ¹¿ ¹ ÁÇ¿±ÁÇ
¼³ºÐÄ¼³»¾·Æ¹¿·Â³¿³½·»ÆÁÇÃµ±³ÆË¿·½½¹¿»¼Ð¿ÆÃ³Â·¸Ð¿Æ¹¿¹ÁÇ½±ÁÇÁÃÇº¾ÎÄ·¼ÃÁ°ÄÆË¿¼³Æ³º¯Å·Ë¿
·Â»´Ã³¶Ï¿º¹¼·³»Åº¹Æ®¾·³ÂÁÆ¯½·Å¾³Á»¼³Æ³º¯Å·»ÄÅÆ¹¿·½½¹¿»¼°³µÁÃ®¿³Â³ÃÁÇÅ»®ÅÁÇ¿ÆÁÇÄ·ÂÎ¾·¿ÁÇÄ¾°¿·Ä¾»³
Æ®Å¹ÅÆ³º·ÃÁÂÁ±¹Å¹Ä¢»ÂÃÁº·Å¾»³¼¯Ä¼³Æ³º¯Å·»Ä¶¯ÉÆ¹¼³¿Æ¹¾·µ³½ÏÆ·Ã¹Â±·Å¹Å·ÅÏµ¼Ã»Å¹¾·Æ»Ä¼³Æ³º¯Å·»ÄÂÃÐÆ¹Ä
¸°Æ¹Å¹ÄÁ»ÁÂÁ±·Ä·¿»ÅÉÏº¹¼³¿»¶»³±Æ·Ã³¼³Æ®ÆÁ´·À®¾¹¿ÁÆÁÇ»¶»¼ÎÆ·Ã³ÎÅÁ¿³ÈÁÃ®ÅÆ¹¿¦Ã®Â·¸³ÅÆ³Æ¯½¹ÆÁÇ
Æ³ÂÁÅÁÅÆ®ÆË¿ÂÃÁº·Å¾»³¼Ð¿Å·ÅÉ¯Å¹¾·Æ»Ä¼³Æ³º¯Å·»ÄÂÃÐÆ¹Ä¸°Æ¹Å¹Ä³¿¯ÃÉÁ¿Æ³¿Å·¼³»³¿Æ±ÅÆÁ»É³
·¿ÐÅÆ³Æ¯½¹ÆÁÇ³¿¯ÃÉÁ¿Æ³¿Å·¼³»³¿Æ±ÅÆÁ»É³
±¿³»Å¹¾³¿Æ»¼Î¿³ÆÁ¿»ÅÆ·±ÎÆ»Â³Ã®Æ¹¾·±ËÅ¹ÆË¿¼³Æ³º¯Å·Ë¿Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³ÄÅÇ¿·É±ÅÆ¹¼·¹Â·Ã³»Æ¯ÃË³ÂÁ¼½»¾®¼ËÅ¹ÆË¿
·Â»ÆÁ¼±Ë¿ÆË¿ÂÃÁº·Å¾»³¼Ð¿Æ¹Ä¼³Æ³º¯Å·Ë¿¥Çµ¼·¼Ã»¾¯¿³ÆÁÅÇ¿Á½»¼Î¾¯ÅÁ¼ÎÅÆÁÄÆË¿ÂÃÁº·Å¾»³¼Ð¿¼³Æ³º¯Å·Ë¿Æ¹Ä
¦Ã®Â·¸³ÄÅ··ÇÃÐ¶»³¾ÁÃÈÐº¹¼·³ÂÎÅÆ»ÄÅÆÁ³»Åº¹Æ®É³¾¹½ÎÆ·ÃÁ·Â±Â·¶ÁÆÁÇÅÆ»Ä
ÅÁ¿³ÈÁÃ®ÅÆÁ¼³Æ³º·Æ»¼ÎÂÃÁÌÁ¿Æ»¼ÎÉ³ÃÆÁÈÇ½®¼»ÁÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³ÄÅÇ¿·É±Åº¹¼·
 o +¶»®º·Å¹·À·»¶»¼·Ç¾¯¿Ë¿ÂÃÁÌÎ¿ÆË¿ÂÃÁÄÆ³¾¯½¹ÆÁÇ¦¾·ÆÁÇÄ·Ç¿ÁÌ¼ÎÆ·ÃÁÇÄÎÃÁÇÄÆ¹Ä³µÁÃ®Ä
  ¿³È¯Ã·Æ³»·¿¶·»¼Æ»¼®ÆÁÂÃÁÌÎ¿$WWLFD¦³¾»·ÇÆ°Ã»Á»ÅºÁ¶ÁÅ±³Ä¹¾ÁÅ±Ë¿§Â³½½°½Ë¿¥Ç¿Æ³À»ÁÏÉË¿³ÅÈ³½»Å¾¯¿Ë¿
  ¦¾··Â»ÆÎ¼»Áµ»³ÂÁÅ®¯ËÄ·ÇÃÐ
 o ¶»®º·Å¹ÆÁÇÂÃÁÌÎ¿ÆÁÄ$WWLFD¦³¾»·ÇÆ°Ã»Á»ÅºÁ¶ÁÅ±³Ä¹¾ÁÅ±Ë¿§Â³½½°½Ë¿¥Ç¿Æ³À»ÁÏÉË¿¾·¯¿³³ÂÎÆ³
  ³¿Æ³µË¿»ÅÆ»¼ÎÆ·Ã³·Â»ÆÎ¼»³Æ¹Ä³µÁÃ®ÄÏÊÁÇÄµ»³ÂÁÅ®¯ËÄ·ÇÃÐ





o +¶»®º·Å¹ÆË¿ÂÃÁÌÎ¿ÆË¿$WWLFD§Â·ÃÆ³¾»·ÇÆ°Ã»ÁÅÈ³½»Å¾¯¿Ë¿¼³»Ãµ³¸Á¾¯¿Ë¿ÅÆÁ¦¼³ºÐÄ¼³»
 $WWLFD§Â·ÃÆ³¾»·ÇÆ°Ã»Á¾··Â»ÆÎ¼»Á¼³»³¿Æ±ÅÆÁ»É³¼³»¾·¾¹¿»³±³³ÂÎ¶ÁÅ¹ÆÎ¼Ë¿Â·ÇºÏ¿Á¿Æ³»
 Å·ÎÅÁÇÄ·Â»ºÇ¾ÁÏ¿ÇÊ¹½¯Ä³ÂÁ¶ÎÅ·»Ä³¼Î¾³¼³»µ»³ÅÉ·Æ»¼®¾»¼Ã®ÂÁÅ®¼³Æ³º¯Å·Ë¿¼³»¾·®¾·Å¹ÂÃÎÅ´³Å¹
 ÅÆ³ÉÃ°¾³Æ®ÆÁÇÄÉËÃ±ÄÆ¹¶¯Å¾·ÇÅ¹Æ¹ÄÂÃÁº·Å¾»³¼°Ä¼³Æ®º·Å¹Ä

Â±Å¹Ä¹¦Ã®Â·¸³ÅÆ»Ä³ÃÉ¯Ä³ÁÇÆÃÁÂÁÂÁ±¹Å·ÆÁÂÃÁÌÎ¿&KRLFHSURILWÆÁÁÂÁ±Á³ÂÁÆ·½·±ÅÇ¿¶Ç³Å¾ÎÂÃÁº·Å¾»³¼°Ä
¼³Æ®º·Å¹Ä¼³»·Â¯¿¶ÇÅ¹ÄÅ·³¾Á»´³±³¼·È®½³»³¦ÁÂÃÁÌÎ¿ÂÃÁÅ¯È·Ã·ÂÁ½½³Â½¯Ä·Â»½Áµ¯Ä¼³»°Æ³¿»¶»³±Æ·Ã³·½¼ÇÅÆ»¼Î
µ»³ÆÁÇÄÂ·½®Æ·Ä¶·¶Á¾¯¿ÁÇÎÆ»·±É·»¶»³±Æ·Ã³ÇÊ¹½°³ÂÎ¶ÁÅ¹µ»³ÆÁÆ¾°¾³Æ¹ÄÂÃÁº·Å¾»³¼°Ä¼³Æ®º·Å¹Ä
£³Ã®½½¹½³ ¹ ¦Ã®Â·¸³ ÅÇ¾¾·Æ·±É· Å· ¶»³µË¿»Å¾ÁÏÄ µ»³ ÅÇ¿·Ãµ³Å±³ ¾· ÅÈ³½»ÅÆ»¼® ¦³¾·±³ °¾ÁÇÄ ¼³» ¹¾ÁÆ»¼¯Ä
Â»É·»Ã°Å·»Ä Á¾»¼®£ÃÎÅËÂ³¹¾ÁÅ±ÁÇ¼³»¶»ËÆ»¼ÁÏ»¼³±ÁÇ¾·ÅÆÎÉÁÆ¹¶»·ÏÃÇ¿Å¹Æ¹Ä¼³Æ³º·Æ»¼°ÄÆ¹Ä´®Å¹Ä»³ÆÁ
½ÎµÁ³ÇÆÎ¹¦Ã®Â·¸³¯É·»³¿³ÂÆÏÀ·»¾»³Å·»Ã®·À·»¶»¼·Ç¾¯¿Ë¿ÂÃÁÌÎ¿ÆË¿¼³»ÇÂ¹Ã·Å»Ð¿³ÂÁ¼½·»ÅÆ»¼®µ»³ÆÁÇÄÈÁÃ·±Ä¼³»
ÆÁÂÃÁÅËÂ»¼ÎÆË¿ÁÃµ³¿»Å¾Ð¿³ÇÆÐ¿

»³ÆÁ¯ÆÁÄÁ»¼³Æ³º¯Å·»Äº³ÅÇ¿·É±ÅÁÇ¿¿³³ÂÁÆ·½ÁÏ¿ÅÆÃ³Æ¹µ»¼°ÂÃÁÆ·Ã³»ÎÆ¹Æ³µ»³Æ¹¿¦Ã®Â·¸³¾·¼ÏÃ»ÁÇÄ®ÀÁ¿·Ä
Æ¹´·½Æ±ËÅ¹Æ¹Ä¼·Ã¶ÁÈÁÃ±³Ä³ÂÎ³¿³ÂÃÁÅ³Ã¾Áµ¯ÄÅÆ¹¿Æ»¾Á½Áµ»³¼°Æ¹ÄÂÁ½»Æ»¼°¼³»Æ¹¶»³ÅÈ®½»Å¹Æ¹ÄÃ·ÇÅÆÎÆ¹Æ³Ä
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4.2. Επιχειρηματική Τραπεζική
 $WWLFD %DQN ¯É·» ¼³º»·ÃËº·± ÅÆ¹¿ ³µÁÃ® ËÄ ¾»³ ·Ç¯½»¼Æ¹ ÆÃ®Â·¸³ ¾· ·»¶±¼·ÇÅ¹ ÅÆ¹¿ ÆÃ³Â·¸»¼° ÆË¿ ·Â»É·»Ã°Å·Ë¿
Æ·É¿Áµ¿ËÅ±³¹·À·»¶±¼·ÇÅ¹ÆÁ³¿ºÃÐÂ»¿Á¶Ç¿³¾»¼Î¹®¾·Å¹¼³»ÅÇ¿·Â°ÄÅÉ¯Å¹¾·ÆÁÇÄÂ·½®Æ·ÄÆ¹Ä³ÂÁÆ·½ÁÏ¿Æ³
ÅÇµ¼Ã»Æ»¼®Â½·Á¿·¼Æ°¾³Æ®Æ¹Ä
¢»·Ãµ³Å±·Ä·Â»É·»Ã¹¾³Æ»¼°ÄÆÃ³Â·¸»¼°Ä³ÂÁÆ·½ÁÏ¿ÆÁ¿¼ÏÃ»ÁÎµ¼Á·Ãµ³Å»Ð¿Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä¦ÁÅÏ¿Á½ÁÆË¿ÉÁÃ¹µ°Å·Ë¿
ÂÃÁ ÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿ Æ¹Ä ¦Ã®Â·¸³Ä ÅÆÁ Æ¯½ÁÄ ÆÁÇ  ¶»³¾ÁÃÈÐº¹¼· Å·  ¶»Å ·ÇÃÐ ·¼ ÆË¿ ÁÂÁ±Ë¿ ÆÁ ÅÏ¿Á½Á ÆË¿
·Â»É·»Ã¹¾³Æ»¼Ð¿ÉÁÃ¹µ°Å·Ë¿Å·¶»Å·ÇÃÐÂÁÅÎÂÁÇ³¿Æ»ÅÆÁ»É·±ÅÆÁÆË¿ÅÇ¿Á½»¼Ð¿ÉÁÃ¹µ°Å·Ð¿Æ¹Ä
³»ÆÁ»¶»³±Æ·Ã¹´³ÃÏÆ¹Æ³¶Îº¹¼·ÅÆ¹¿³¿Æ»¾·ÆÐÂ»Å¹ÆË¿®¾·ÅË¿ÅÇ¿·Â·»Ð¿Æ¹ÄÅÇ¿·É»¸Î¾·¿¹ÄÁ»¼Á¿Á¾»¼°Ä¼Ã±Å¹Ä
¼³ºÐÄ¼³»ÆË¿Â·Ã»ÁÃ»Å¾Ð¿ÅÆ¹¿¼±¿¹Å¹¼·È³½³±Ë¿¾·¶»³Æ°Ã¹Å¹ÆÁÇ¼Á»¿Ë¿»¼ÁÏÂÃÁÅÐÂÁÇÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä

¿Æ»½³¾´³¿Î¾·¿¹ÆÁ¿¼³Æ³½ÇÆ»¼ÎÃÎ½ÁÂÁÇ¾ÂÁÃ·±¿³Â³±À·»ÆÁÆÃ³Â·¸»¼ÎÅÏÅÆ¹¾³ÅÆ¹¿·À¯½»À¹Æ¹ÄÂÃ³µ¾³Æ»¼°ÄÁ»¼Á¿Á¾±³Ä
¹$WWLFD%DQN·Â»¼·¿ÆÃÐ¿·»Æ»ÄÂÃÁÅÂ®º·»¯ÄÆ¹ÄÅÆ¹ÅÆ°Ã»À¹·Â»É·»Ã°Å·Ë¿ÂÁÇ¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÁÂÁ»ÁÏ¿Æ³»Å·ÆÁ¾·±Ä¾·º·Æ»¼¯Ä
ÂÃÁÁÂÆ»¼¯Ä¼³»¯ÉÁÇ¿·ÀËÅÆÃ·È°¼³»·À³µËµ»¼ÎÂÃÁÅ³¿³ÆÁ½»Å¾Î

Χρηματοδότηση μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων
$WWLFD%DQNÆÁ¶»³Æ°Ã¹Å·Æ¹¿ÇÂ®ÃÉÁÇÅ³ÂÃÁÅ¯µµ»Å¹ÅÆ¹¿ÂÁ½»Æ»¼°ÆË¿Â»ÅÆÁ¶ÁÆ°Å·Ë¿Æ¹Ä°ÆÁ»





o ¥Æ°Ã»À¹Æ¹ÄÇÂ®ÃÉÁÇÅ³ÄÂ·½³Æ·±³Ä¾·µ¿Ð¾Á¿³Æ¹¿·À³ÅÈ®½»Å¹Æ¹Ä´»ËÅ»¾ÎÆ¹Æ®ÄÆ¹Ä·±Æ·¾¯ÅË¿¯Ë¿ÉÁÃ¹µ°Å·Ë¿·±Æ·
 ¾·³¿³ÉÃ¹¾³ÆÁ¶ÎÆ¹Å¹ÇÈ»ÅÆ®¾·¿Ë¿ÁÈ·»½Ð¿°¼³»ÃÏº¾»Å¹³ÇÆÐ¿
o ¯·ÄÉÃ¹¾³ÆÁ¶ÁÆ°Å·»Ä¾·¯¾È³Å¹Å··Â»É·»Ã°Å·»ÄÂÁÇÉÃ·»®¸Á¿Æ³»ÂÎÃÁÇÄµ»³·Â·¿¶ÇÆ»¼ÁÏÄ¼³Æ®¼ÏÃ»Á½ÎµÁÅ¼ÁÂÁÏÄ
o £³ÃÁÉ°¼·È³½³±Ë¿µ»³¼®º·¾ÁÃÈ°³¿³¿·ÐÅ»¾Ë¿Â¹µÐ¿·¿¯Ãµ·»³Ä

¢» ÅÆÃ³Æ¹µ»¼¯Ä ÂÁÇ ³¼Á½ÁÇº°º¹¼³¿ ÅÆ¹ ÉÃ¹¾³ÆÁ¶ÎÆ¹Å¹ ÆË¿ ¾·Å³±Ë¿ ¼³» ¾·µ®½Ë¿ ·Â»É·»Ã°Å·Ë¿ ·¿³Ã¾Á¿±¸Á¿Æ³» ¾· Æ»Ä
·Â»´³½½Î¾·¿·Ä³ÂÎÆÁ¿Á¾Á¼³¿Á¿»ÅÆ»¼ÎÂ½³±Å»ÁÂÃ³¼Æ»¼¯ÄÅÇ¿·É»¸Î¾·¿¹¶ÇÅ¾·¿°ÄÁ»¼Á¿Á¾»¼°ÅÇµ¼ÇÃ±³Á¶°µ¹Å·Å·Â»Á
³ÇÅÆ¹Ã®Â»ÅÆÁ¶ÁÆ»¼®¼Ã»Æ°Ã»³Å··¼¿¯ÁÇ³À»Á½Îµ¹Å¹ÆË¿ÇÈ»ÅÆ®¾·¿Ë¿·À³ÅÈ³½±Å·Ë¿¼³ºÐÄ¼³»ÅÆ¹¿·Â³ÏÀ¹Å¹³ÇÆÐ¿
ÂÃÁÄ³¿Æ»ÅÆ®º¾»Å¹ÆË¿³ÇÀ¹¾¯¿Ë¿Â»ÅÆËÆ»¼Ð¿¼»¿¶Ï¿Ë¿

Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
®¿Á¿Æ³Ä ÂÃ®À¹ Æ¹¿ ·Â»¶±ËÀ° Æ¹Ä µ»³ Æ¹¿ ÁÇÅ»³ÅÆ»¼° ÅÆ°Ã»À¹ Æ¹Ä ·½½¹¿»¼°Ä Á»¼Á¿Á¾±³Ä ¼³» ¼ÇÃ±ËÄ ÆË¿ ¾»¼ÃÁ¾·Å³±Ë¿
·Â»É·»Ã°Å·Ë¿Á»ÁÂÁ±·Ä·¾È³¿±¸ÁÇ¿Å³ÈÐÄ¾·µ³½ÏÆ·Ã¹·Ç³»Åº¹Å±³ÅÆ¹Â³Ã³Æ·Æ³¾¯¿¹Â·Ã±Á¶ÁÏÈ·Å¹Ä¹¦Ã®Â·¸³·¿¯¼Ã»¿·
Æ¹¿ ÅÇ¿ÆÃ»ÂÆ»¼° Â½·»ÁÊ¹È±³ ÆË¿ ³»Æ¹¾®ÆË¿ ÉÃ¹¾³ÆÁ¶ÎÆ¹Å¹Ä ÂÁÇ ÇÂÁ´½°º¹¼³¿ ³ÂÎ ¾»¼ÃÁ¾·Å³±·Ä ·Â»É·»Ã°Å·»Ä  
ÅÁ¿ ³ÈÁÃ® ÅÆ¹¿ ·À¯½»À¹ ÆË¿ ¾·µ·ºÐ¿ µ»³ ÆÁ  ÆÁ ÏÊÁÄ ÆË¿ ·Â»É·»Ã¹¾³Æ»¼Ð¿ ¶³¿·±Ë¿ Å· ¾»¼Ã¯Ä ¼³» ¾»¼ÃÁ¾·Å³±·Ä
·Â»É·»Ã°Å·»Ä³¿°½º·ÅÆ³¶»Å·ÇÃÐÂ·Ã±ÂÁÇÂÁÇ³¿Æ»ÅÆÁ»É·±ÅÆÁÆË¿·Â»É·»Ã¹¾³Æ»¼Ð¿ÉÁÃ¹µ°Å·Ë¿Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä
µ·µÁ¿ÎÄ ÂÁÇ ·Â»´·´³»Ð¿·» µ»³ ³¼Î¾¹ ¾»³ ÉÃÁ¿»®  Æ¹¿ ¯¾ÂÃ³¼Æ° ÅÆ°Ã»À¹ Æ¹Ä $WWLFD DQN  ÅÆ»Ä ¾»¼Ã¯Ä ¼³» ¾»¼ÃÁ¾·Å³±·Ä
·Â»É·»Ã°Å·»Ä
¥ÆÁ¶»®µÃ³¾¾³ÂÁÇ³¼Á½ÁÇº·±Â³ÃÁÇÅ»®¸·Æ³»¹¼³Æ³¿Á¾°ÆË¿ÉÁÃ¹µ°Å·Ë¿ÂÃÁÄ¾»¼ÃÁ¾·Å³±·Ä·Â»É·»Ã°Å·»ÄÅÆÁÆ¯½ÁÄÆÁÇ
¦Á¿±¸·Æ³»ÎÆ»¹¼³Æ³¿Á¾°¾·´®Å¹ÆÁ¿¼½®¶Á·±¿³»¶Ç¿³¾»¼°¶¹½³¶°¾·Æ³´®½½·Æ³»³¿®½Áµ³¾·Æ»Ä·¼®ÅÆÁÆ·ÅÇ¿º°¼·Ä
Æ¹Ä³µÁÃ®Ä³½½®¼³»Æ¹¿ÅÆÃ³Æ¹µ»¼°Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä
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Χορηγήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανά κλάδο δραστηριότητας, 2015







³Æ³Å¼·Ç¯Ä

»Á¾¹É³¿±³

¾ÂÎÃ»Á

£³ÃÁÉ°§Â¹Ã·Å»Ð¿

Á»Â®

4.3. Διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων
 $WWLFD %DQN Å· ÅÇ¿·Ãµ³Å±³ ¾· ¶¹¾ÎÅ»ÁÇÄ ¼³» »¶»ËÆ»¼ÁÏÄ ÈÁÃ·±Ä ¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÁÂÁ»·±Æ³» ÅÆ¹¿ ³À»ÁÂÁ±¹Å¹ ÂÎÃË¿ ÂÁÇ
Â³Ã¯ÉÁ¿Æ³» ³ÂÎ ¼Ã³Æ»¼¯Ä ·ÇÃËÂ³Ì¼¯Ä ° ¼³» ¶»·º¿·±Ä Â¹µ¯Ä ½·»ÆÁÇÃµÐ¿Æ³Ä ËÄ ÉÃ¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼ÎÄ ÅÏ¾´ÁÇ½ÁÄ ¼³ºÐÄ
·Â±Å¹Ä·¼ÂÁ¿·±¾·½¯Æ·Ä¼³»ÂÃÁµÃ®¾¾³Æ³µ»³Æ¹¿ÁÃµ®¿ËÅ¹ £ £¼³»¢¦¾··º¿»¼ÁÏÄ¼Á»¿ÁÆ»¼ÁÏÄ°±¶»ÁÇÄ
ÂÎÃÁÇÄ ££·Ã»È¯Ã·»³ÇÆ»¼°Ä½½®¶ÁÄ£¦¼½Â 
¥·ÅÉ¯Å¹¾·Æ»ÄÂÃÁ³¿³È·ÃÎ¾·¿·Ä·Ãµ³Å±·ÄÆÁÇÂ°ÃÀ·¯ÆÁÄÁ½Á¼½°ÃËÅ¹ÄÆË¿¯ÃµË¿ÂÁÇÇ½ÁÂÁ»°º¹¼³¿ÅÆ³Â½³±Å»³
ÂÃÁµÃ³¾¾®ÆË¿·¿±ÅÉÇÅ¹ÄÆÁÇ¥£¼³»º¯ÅÂ»Å¹Ä¶»³¶»¼³Å»Ð¿µ»³ÆÁ¿¯½·µÉÁÆ°Ã¹Å¹ÄÆË¿¾³¼ÃÁÂÃÎº·Å¾Ë¿
ÇÂÁÉÃ·ÐÅ·Ë¿ÆË¿ËÈ·½ÁÏ¾·¿Ë¿·Â»É·»Ã°Å·Ë¿¼³»ÆË¿·½·Ïº·ÃË¿·Â³µµ·½¾³Æ»Ð¿
£³Ã®½½¹½³ÆÁ°Æ³¿µ»³Æ¹¿$WWLFD%DQN¯ÆÁÄ³ÂÁ½Áµ»Å¾ÁÏÆË¿Â·ÂÃ³µ¾¯¿Ë¿Æ¹ÄËÄ¿¶»®¾·ÅÁÄ¨ÁÃ¯³Ä»³É·±Ã»Å¹Ä
ÅÆ¹ ÅÇµ¼·¼Ã»¾¯¿¹ ÂÃÁµÃ³¾¾³Æ»¼° Â·Ã±Á¶Á »¶»¼ÎÆ·Ã³ ÅÇ¾¾·Æ·±É· ÅÆ¹¿ Ç½ÁÂÁ±¹Å¹ ÆË¿ ³¼Î½ÁÇºË¿ ¶ÏÁ ÂÃÁµÃ³¾¾®ÆË¿
¼Ã³Æ»¼°Ä·¿±ÅÉÇÅ¹Ä
¿±ÅÉÇÅ¹Â»ÅÆ¹¾Î¿Ë¿p½·Ïº·ÃË¿Â³µµ·½¾³Æ»Ð¿
¹ ¶Ã®Å¹ µ»³ Æ¹¿ ·¿±ÅÉÇÅ¹ ¾»¼ÃÐ¿ ¼³» ÂÁ½Ï ¾»¼ÃÐ¿ ·Â»É·»Ã°Å·Ë¿ ÅÆÁÇÄ ÆÁ¾·±Ä ·Æ³ÂÁ±¹Å¹Ä ¦ÁÇÃ»Å¾ÁÏ ¾ÂÁÃ±ÁÇ
§Â¹Ã·Å»Ð¿ÅÆÁÂ½³±Å»ÁÆË¿££
Â»Â½¯Á¿¹¦Ã®Â·¸³¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÁÂÁ»·±Æ³»ÅÆ¹¿Â³ÃÁÉ°ÉÃ¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼Ð¿ÅÇ¾´ÁÇ½·ÇÆ»¼Ð¿ÇÂ¹Ã·Å»Ð¿Å·¯Ãµ³¥Ï¾ÂÃ³À¹Ä
¹¾ÎÅ»ÁÇ¼³»¶»ËÆ»¼ÁÏ¦Á¾¯³ ¥¦ ËÄÅÏ¾´ÁÇ½ÁÄÆÁÇ½½¹¿»¼ÁÏ¹¾ÁÅ±ÁÇ ¯ÃµÁ¦¹½·¾³Æ»¼°Ä¢¶»¼Ð¿¥Çµ¼Á»¿Ë¿»Ð¿¼³»
¯ÃµÁÇÆÎ¾³ÆÁÇ¥ÇÅÆ°¾³ÆÁÄ¥Ç½½Áµ°ÄÁ¾±ÅÆÃÁÇÆÁÇ¢¥ ÎÅÁ¼³»ËÄÅÏ¾´ÁÇ½ÁÄ»¶»ËÆ»¼Ð¿·Æ³»Ã·»Ð¿ÂÁÇÅÇ¾¾·Æ¯ÉÁÇ¿
ÅÆÁÇÄÅÉ·Æ»¼ÁÏÄ¶»³µË¿»Å¾ÁÏÄ¥¦ ¶»³µË¿»Å¾Á±µ»³Á¿®¶·ÄÂ·À·Ãµ³Å±³ÄÂÁÃÃ»¾¾®ÆË¿ 

42

4.4. Πίστη Ιδιωτών
+$WWLFD%DQNÂÃÁÅÈ¯Ã·»Â»ÅÆËÆ»¼¯Ä¼®ÃÆ·Ä9LVD¼³ºÐÄ¼³»·»¶»¼®ÅÉ·¶»³Å¾¯¿³ÂÃÁÌÎ¿Æ³µ»³Æ³¾¯½¹ÆÁÇ(7$$ µ»³ÆÃÁÏÄ
p¶»¼¹µÎÃÁÇÄp¾¹É³¿»¼ÁÏÄ ¾·ÂÃÁ¿Á¾»³¼ÁÏÄÎÃÁÇÄ
¥Çµ¼·¼Ã»¾¯¿³¶»³Æ±º·¿Æ³»Á»Â³Ã³¼®ÆËÆÏÂÁ»Â»ÅÆËÆ»¼Ð¿¼³ÃÆÐ¿









o $77,&$&$5'9,6$&/$66,&
o $77,&$&$5'9,6$*2/'
o $77,&$&$5'9,6$(/(&7521
o $77,&$/(;&$5'9,6$µ»³¶»¼¹µÎÃÁÇÄ
o $77,&$0'&$5'9,6$µ»³µ»³ÆÃÁÏÄ
o $77,&$7(&+12&$5'9,6$µ»³¾¹É³¿»¼ÁÏÄ
o »¶»¼°£»ÅÆËÆ»¼°®ÃÆ³ÂÁÂ½¹ÃË¾°Ä»ÅÈÁÃÐ¿¼®ÃÆ³³ÇÆ°·±¿³»Â½¯Á¿¶»³º¯Å»¾¹·¼ÆÎÄ³ÂÎÆÁÇÄ¹É³¿»¼ÁÏÄ
 ³ÅÈ³½»Å¾¯¿ÁÇÄÅÆÁ¦¥¼³»Æ³¾¯½¹¦¼³»µ»³½Á»ÂÁÏÄ³ÅÈ³½»Å¾¯¿ÁÇÄÆÁÇ¦ µ»³ÆÃÁÏÄ¼³»¶»¼¹µÎÃÁÇÄ 

Â»ÂÃÎÅº·Æ³¹$WWLFD%DQNÂÃÁÅÈ¯Ã·»ÉÃ·ËÅÆ»¼¯Ä¼®ÃÆ·Ä9LVD¼³»0DVWHUFDUG¼³ºÐÄ¼³»Æ¹¿ÂÃÁÂ½¹ÃË¾¯¿¹¼®ÃÆ³$WWLFD
3UHSDLG&DUG9LVD
Â»Â½¯Á¿ ÅÆ³ Â½³±Å»³ Æ¹Ä ³¿³´®º¾»Å¹Ä ÆË¿ ¶Ç¿³ÆÁÆ°ÆË¿ ÂÁÇ Â³Ã¯ÉÁ¿Æ³» ¾¯ÅË Æ¹Ä ÉÃ°Å¹Ä ÆË¿ Â»ÅÆËÆ»¼Ð¿ ¼³ÃÆÐ¿ Æ¹Ä
¦Ã®Â·¸³Ä·¿ÆÎÄÆÁÇÇÂÎÆ¹¿·Â±´½·Ê¹Æ¹Ä»·ÏºÇ¿Å¹Ä½·¼ÆÃÁ¿»¼°Ä¦Ã³Â·¸»¼°Ä §ÂÁÅÆ°Ã»À¹Ä·»ÆÁÇÃµ»Ð¿»¼ÆÏÁÇ
Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³ÄÁ½Á¼½¹ÃÐº¹¼³¿Æ³·À°Ä¯Ãµ³¾·ÅÆÎÉÁÆ¹¿¼³½ÏÆ·Ã¹·ÀÇÂ¹Ã¯Æ¹Å¹ÆË¿Â·½³ÆÐ¿Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä





o ¼¶ÁÅ¹ÉÃ·ËÅÆ»¼°Ä¼®ÃÆ³Ä$77,&$'(%,70(0$67(5&$5'¾·¶Ç¿³ÆÎÆ¹Æ³ÂÃ³µ¾³ÆÁÂÁ±¹Å¹Ä¹½·¼ÆÃÁ¿»¼Ð¿
 ÅÇ¿³½½³µÐ¿
o ¹¾»ÁÇÃµ±³¿¯Ë¿ÂÃÁµÃ³¾¾®ÆË¿®ÆÁ¼Ë¿¶ÎÅ·Ë¿ÂÁÇ³Â·ÇºÏ¿Á¿Æ³»Å·¾¯½¹¦¼³»¦¾·Æ³ÁÂÁ±³º³¾ÂÁÃÁÏ¿
 ¿³·ÀÁÈ½ÁÏ¿¾¯ÅËÂ»ÅÆËÆ»¼Ð¿¼³ÃÆÐ¿ÆÃ¯ÉÁÇÅ·Ä¼³»ÃÇº¾»Å¾¯¿·Ä³ÅÈ³½»ÅÆ»¼¯Ä·»ÅÈÁÃ¯Ä

4.5. Bancassurance
¦ÁÎÂËÄ¼³»ÆÁÅÇ¿·É±ÅÆ¹¼·¹Æ®Å¹Æ¹Ä³¿Æ»¼³Æ®ÅÆ³Å¹Ä³ÅÈ³½»ÅÆ»¼Ð¿ÂÃÁÌÎ¿ÆË¿¼®º·¼½®¶ÁÇ³ÅÈ®½»Å¹Ä¾·
®½½³¿·ÎÆ·Ã¹Äµ·¿»®Ä¾·Á»¼Á¿Á¾»¼ÎÆ·Ã³³ÅÈ®½»ÅÆÃ³
Æ®Å¹ÂÁÇ·±É·³ÃÉ±Å·»¿³·¾È³¿±¸·Æ³»¼³Æ®ÆÁÆ·½·ÇÆ³±ÁÆÃ±¾¹¿ÁÆÁÇ·¿»ÅÉÏº¹¼·¼³Æ®ÆÁ¼³»·¼Æ»¾®Æ³»ÎÆ»¹
³¿Á¶»¼° ÂÁÃ·±³ º³ ÅÇ¿·É»Åº·± ¼³» ¼³Æ® ÆÁ ·ÂÎ¾·¿Á ¯ÆÁÄ ¢» ¼½®¶Á» ¾· Æ¹¿ ¾·µ³½ÏÆ·Ã¹ Â³Ã³µËµ° ³ÅÈ³½±ÅÆÃË¿ ·±¿³» Æ³
³ÂÁÆ³¾»·ÇÆ»¼®ÂÃÁµÃ®¾¾³Æ³¼³»Æ³ÂÃÁµÃ®¾¾³Æ³³ÅÈ®½»Å¹Ä¸Ë°Ä¼³ºÐÄ¼³»Á»³ÅÈ³½±Å·»Ä³ÅÆ»¼°Ä·ÇºÏ¿¹ÄÂ³¿ÆÎÄ·±¶ÁÇÄ
»·ÏºÇ¿Å¹%DQFDVVXUDQFHÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³ÄÅ·ÅÇ¿·Ãµ³Å±³¾·Æ»Ä¾·µ³½ÏÆ·Ã·Ä³ÅÈ³½»ÅÆ»¼¯Ä·Æ³»Ã·±·ÄÂÁÇ¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÁÂÁ»ÁÏ¿Æ³»
ÅÆ¹¿ ÉÐÃ³ ÎÂËÄ ¹ *HQHUDOL +HOODV ¹ $,* (XURSH ¹ © ¹ (5*2 ÂÃÁÅÈ¯Ã·» Æ»Ä ¼³Æ³½½¹½ÎÆ·Ã·Ä ½ÏÅ·»Ä ¾· Å¼ÁÂÎ Æ¹¿
Â½¹Ã¯ÅÆ·Ã¹¼®½ÇÊ¹ÆË¿³¿³µ¼Ð¿ÆË¿Â·½³ÆÐ¿¾·µ¿Ð¾Á¿³Æ¹¿Â·ÂÁ±º¹Å¹ÎÆ»¹·Â»É·»Ã¹¾³Æ»¼°½·»ÆÁÇÃµ±³¾·¹º»¼°¼³»
¶»³È®¿·»³¯É·»ËÄ³ÂÁÆ¯½·Å¾³»¼³¿ÁÂÁ»¹¾¯¿ÁÇÄÂ·½®Æ·Ä¼³»ÉÆ±¸·»¾³¼ÃÁÉÃÎ¿»·ÄÅÉ¯Å·»Ä¾·³¾Á»´³»ÎÆ¹Æ³
¥Çµ¼·¼Ã»¾¯¿³ Á» ³ÅÈ³½»Å¾¯¿Á»  ËÄ  ÈÇÅ»¼® ÂÃÎÅËÂ³  ³ÂÁ½³¾´®¿ÁÇ¿ ·»¶»¼® ÂÃÁµÃ®¾¾³Æ³ ·ÀË¿ÁÅÁ¼Á¾·»³¼® °  ¼³»
¿ÁÅÁ¼Á¾·»³¼®¾·Â³ÃÁÉ¯ÄÇµ·±³ÄÅÆ³¾·µ³½ÏÆ·Ã³»¶»ËÆ»¼®¼³»¶¹¾ÎÅ»³¿ÁÅÁ¼Á¾·±³Å·½Áµ»¼¯ÄÆ»¾¯Ä·¿ÐËÄ·Â³µµ·½¾³Æ±·Ä
ºËÃ³¼±¸ÁÇ¿ ¯¿³¿Æ» ·¿ÎÄ ½Áµ»¼ÁÏ ³ÅÈ³½±ÅÆÃÁÇ Æ¹¿ ·Â³µµ·½¾³Æ»¼° ÆÁÇÄ ¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÎÆ¹Æ³ ³ÂÎ ¶Ç¿¹Æ»¼ÁÏÄ ¼»¿¶Ï¿ÁÇÄ ÂÁÇ º³
¾ÂÁÃÁÏÅ³¿¿³º¯ÅÁÇ¿Æ¹¿ÅÇ¿¯É»Å°Æ¹ÄÅ··Â»ÅÈ³½°º¯Å¹


43

4.6. Επενδυτικές Δραστηριότητες
 ¦Ã®Â·¸³ ¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÁÂÁ»·±Æ³» Å· Î½Á ÆÁ È®Å¾³ ÆË¿ ·Ãµ³Å»Ð¿ ·Â·¿¶ÇÆ»¼°Ä ÆÃ³Â·¸»¼°Ä ¼³» ¼·È³½³»³µÁÃÐ¿ Â³Ã¯ÉÁ¿Æ³Ä
ÇÂ¹Ã·Å±·Ä ³¿³¶ÁÉÐ¿ »¶»ËÆ»¼Ð¿ ÆÁÂÁº·Æ°Å·Ë¿ ¼³» ¶·ÇÆ·ÃÁµ·¿Ð¿ ÂÃÁÅÈÁÃÐ¿ ÉÃ¹¾³ÆÁÂ»ÅÆËÆ»¼Ð¿ ¾¯ÅË¿ ¶»³É·±Ã»Å¹Ä
É³ÃÆÁÈÇ½³¼±Ë¿¼³ºÐÄ¼³»ÅÇ¾´ÁÇ½·ÇÆ»¼¯ÄÇÂ¹Ã·Å±·ÄÆÎÅÁÅ·»¶»ÐÆ·ÄÎÅÁ¼³»º·Å¾»¼ÁÏÄÈÁÃ·±Ä
¥Æ³ Â½³±Å»³ ÆË¿ ¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÁÆ°ÆË¿ ³ÇÆÐ¿ Á» ³Ã¾Î¶»·Ä ¶»·ÇºÏ¿·»Ä ·Â·¿¶ÇÆ»¼°Ä ÆÃ³Â·¸»¼°Ä ÂÃÁÅÈ¯ÃÁÇ¿ Á½Á¼½¹ÃË¾¯¿Á
È®Å¾³ÇÂ¹Ã·Å»Ð¿·Â·¿¶ÇÆ»¼°ÄÆÃ³Â·¸»¼°ÄÂ³Ã³¼Á½ÁÇºÁÏ¿¼³»ÅÇ¿ÆÁ¿±¸ÁÇ¿Æ»ÄÇÂ¹Ã·Å±·Ä¶»·¿¯Ãµ·»³ÄÉÃ¹¾³Æ»ÅÆ¹Ã»³¼Ð¿
ÅÇ¿³½½³µÐ¿Â·½³ÆÐ¿¾¯ÅËÆÁÇ¶»¼ÆÏÁÇ¼³Æ³ÅÆ¹¾®ÆË¿Æ¹ÄÆÃ®Â·¸³ÄÂ³Ã³¼Á½ÁÇºÁÏ¿Æ¹¿·ÏÃÇº¾¹½·»ÆÁÇÃµ±³ÆÁÇÂÃÁÌÎ¿ÆÁÄ
0DUJLQ $FFRXQW Â³ÃÁÉ° Â±ÅÆËÅ¹Ä Å· Â·½®Æ·Ä µ»³ ³µÁÃ® ¾·ÆÁÉÐ¿ ¾¯ÅË ³½½¹½ÎÉÃ·ÁÇ ½Áµ³Ã»³Å¾ÁÏ  ¼³» ¶»·Ã·Ç¿ÁÏ¿ Æ¹¿
³µÁÃ®¾·Å¼ÁÂÎÆ¹¿ÂÃÁÅ¯½¼ÇÅ¹Â·½³ÆÐ¿·Â·¿¶ÇÆÐ¿Å·ÂÃÁÌÎ¿Æ³ÇÂ¹Ã·Å±·Ä¼·È³½³»³µÁÃÐ¿
¦Á  ¹ ¦Ã®Â·¸³ ¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÁÂÁ»°º¹¼· ÅÆ¹¿ ÂÃÁÅ¯½¼ÇÅ¹ »¶»ËÆ»¼Ð¿ ·Â·¿¶ÇÆ»¼Ð¿ ¼·È³½³±Ë¿ ³ÂÎ Æ¹¿ ½½®¶³ ¼³» ÆÁ
·ÀËÆ·Ã»¼Îµ»³½Áµ³Ã»³Å¾Î·Â»É·»Ã°Å·Ë¿°¼³»ÉÃ¹¾³ÆÁ¶ÎÆ¹Å¹·Â·¿¶ÇÆ»¼Ð¿ÅÉ·¶±Ë¿¾·ÂÃÁÁÂÆ»¼¯Ä³¿®ÂÆÇÀ¹ÄÅ·ÆÁ¾·±Ä
ÎÂËÄ Á ÆÁÇÃ»Å¾ÎÄ ¹ ·¿¯Ãµ·»³  ¼³ Â»ÂÃÎÅº·Æ³ Á» ³Ã¾Î¶»·Ä ¶»·ÇºÏ¿Å·»Ä ·Â·¿¶ÇÆ»¼°Ä ÆÃ³Â·¸»¼°Ä ÅÇ¿¯¶Ã³¾³¿ ÅÆ¹¿
ÂÃÁÅ¯½¼ÇÅ¹ ¼·È³½³±Ë¿ µ»³ Æ¹¿ ÏÀ¹Å¹ ·ÆÁÉ»¼ÁÏ ·È³½³±ÁÇ ÂÁÇ ¯½³´· ÉÐÃ³ ÆÁ¿ ·¼¯¾´Ã»Á ÆÁÇ  ¼³» ÅÇ¿ÆÎ¿»Å³¿
¾¯ÃÁÄÆË¿³Â³»ÆÁÏ¾·¿Ë¿·¿·Ãµ·»Ð¿³ÇÆ°Ä
¥Æ»Ä ·Ãµ³Å±·Ä ÆË¿ ÂÃÁ³¿³È·Ãº·»ÅÐ¿ ¾Á¿®¶Ë¿ Â·Ã»½³¾´®¿Á¿Æ³» ¼³» Á» ÇÂ¹Ã·Å±·Ä ³¿³¶ÁÉ°Ä ¼³» ÇÂÁÅÆ°Ã»À¹Ä ³ÇÀ°Å·Ë¿
¾·ÆÁÉ»¼ÁÏ¼·È³½³±ÁÇ¼³»¯¼¶ÁÅ¹ÄÁ¾Á½Áµ»³¼Ð¿Æ±Æ½Ë¿¼³ºÐÄ¼³»¹¶»®º·Å°ÆÁÇÄÅ·ÁÃµ³¿Ë¾¯¿Á°¾¹ÉÃ¹¾³Æ»ÅÆ°Ã»Á³À»Ð¿
»³ ÆÁ¿ Å¼ÁÂÎ ³ÇÆÎ ¹ ¦Ã®Â·¸³ ¼³Æ¯É·» ®¶·»³ »¶»¼ÁÏ ¥Ç¾´ÁÏ½ÁÇ µ»³ Æ¹¿ ¿³½½³¼Æ»¼° µÁÃ®    ÆÁÇ ©Ã¹¾³Æ»ÅÆ¹Ã±ÁÇ
À»Ð¿º¹¿Ð¿ © 
¥Æ³¼³º°¼Á¿Æ³ÆË¿³Ã¾Î¶»Ë¿¾Á¿®¶Ë¿·Â·¿¶ÇÆ»¼°ÄÆÃ³Â·¸»¼°ÄÅÇµ¼³Æ³½¯µÁ¿Æ³»·Â±Å¹Ä³ Á¯½·µÉÁÄÆ¹ÄÇ½ÁÂÁ±¹Å¹ÄÆË¿
ÅÆÃ³Æ¹µ»¼Ð¿¼³»ÂÁ½»Æ»¼Ð¿³ÂÁÈ®Å·Ë¿Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³ÄÎÅÁ¿³ÈÁÃ®ÅÆ¹¶»³É·±Ã»Å¹ÆË¿ÅÇ¾¾·ÆÁÉÐ¿¼³»ÆË¿¾·ÆÁÉ»¼Ð¿Æ¹Ä
É³ÃÆÁÈÇ½³¼±Ë¿´ ¹·Â±´½·Ê¹Æ¹ÄÁÃº°ÄÆ°Ã¹Å¹ÄÆË¿³Â³»Æ°Å·Ë¿ÂÁÇ³ÂÁÃÃ¯ÁÇ¿³ÂÎÆÁ¿Á¾Á¼³¿Á¿»ÅÆ»¼ÎÂ½³±Å»Áµ ¹
³À»Á½Îµ¹Å¹Æ¹Ä³ÂÎ¶ÁÅ¹ÄÆË¿·Â»¾¯ÃÁÇÄ·Â·¿¶ÏÅ·Ë¿ÂÁÇÁÈ·±½·Æ³»¿³ÂÃÁÅ¶»ÁÃ±¸·Æ³»¾·´®Å¹Æ»ÄÅÉ¯Å·»Ä¼»¿¶Ï¿ÁÇ¯¿³¿Æ»
³ÂÎ¶ÁÅ¹Ä¼³»¼ÎÅÆÁÇÄ¯¿³¿Æ»ÁÈ¯½ÁÇÄ
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4.7. Ανθρώπινο Δυναμικό – Εκπαίδευση
¶»³¾È»Å´°Æ¹Æ¹ÂÃÁÍÂÎº·Å¹µ»³Æ¹¿Â³ÃÁÉ°ÇÊ¹½°ÄÂÁ»ÎÆ¹Æ³ÄÉÃ¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼Ð¿ÇÂ¹Ã·Å»Ð¿ÅÆÁÇÄÂ·½®Æ·Ä³ÂÁÆ·½·±
¹ÂÁ»ÁÆ»¼°ÅÇ¾´Á½°ÆË¿·Ãµ³¸Á¾¯¿Ë¿Á»ÁÂÁ±Á»¶»³¼Ã±¿Á¿Æ³»µ»³Æ¹¿ÇÊ¹½°¼³Æ®ÃÆ»Å¹¼³»Æ¹¿¶»³ÉÃÁ¿»¼°³ÈÁÅ±ËÅ°ÆÁÇÄ
ÅÆ¹¿¦Ã®Â·¸³
¥ÆÎÉÁÄ ÆË¿ ¾Á¿®¶Ë¿ ¿ºÃÐÂ»¿ÁÇ Ç¿³¾»¼ÁÏ Æ¹Ä ¦Ã®Â·¸³Ä ·±¿³» Á ·¿ÆÁÂ»Å¾ÎÄ ¼³» ¹ ÅÇ¿·É°Ä ³¿®ÂÆÇÀ¹ ÆË¿ »¼³¿ÁÆ°ÆË¿
¼³» ¶·À»ÁÆ°ÆË¿ ÆË¿ ·Ãµ³¸Á¾¯¿Ë¿ µ»³ Æ¹¿ ÂÃÁÐº¹Å¹ Æ¹Ä ·Â³µµ·½¾³Æ»¼°Ä ÅÆ³¶»Á¶ÃÁ¾±³Ä ÆÁÇÄ  ¦Ã®Â·¸³ ³¿³µ¿ËÃ±¸·»
·Â»´Ã³´·Ï·»¼³»¾·Ã»¾¿®µ»³Æ¹¿·À¯½»À¹ÆÁÇ³¿ºÃËÂ±¿ÁÇ¶Ç¿³¾»¼ÁÏÆ¹Ä¾·³ÂÐÆ·ÃÁÅ¼ÁÂÎÆ¹¿·Â±Æ·ÇÀ¹ÆË¿·Â»É·»Ã¹¾³Æ»¼Ð¿
ÅÆÎÉË¿
¥¹¾·»Ð¿·Æ³» ÎÆ» ÅÆÁ ¶ÇÅ¾·¿¯Ä Á»¼Á¿Á¾»¼Î Â·Ã»´®½½Á¿ ÆÁÇ  ¹ ¦Ã®Â·¸³ ¶»³Æ°Ã¹Å· Æ»Ä º¯Å·»Ä ·Ãµ³Å±³Ä ÅÆ³º·Ã¯Ä
³¿Æ³ÂÁ¼Ã»¿Î¾·¿¹¾·³±Åº¹¾³·ÇºÏ¿¹ÄÅÆ»ÄÂÃÁÅ¶Á¼±·ÄÆË¿·Ãµ³¸Á¾¯¿Ë¿Æ¹Ä


Οργάνωση και Αρχές
¦Ã®Â·¸³¾¯ÅËÆË¿¼³¿Á¿»Å¾Ð¿¼³»Á¶¹µ»Ð¿Æ¹Ä¼³ºÁÃ±¸·»Æ»Ä³À±·ÄÆ»Ä¼³Æ·ÇºÏ¿Å·»Ä¼³»Æ»Ä³Â³»Æ°Å·»ÄÆ¹ÄÅ··Â±Â·¶Á
ÇÂ·ÇºÇ¿ÎÆ¹Æ³Ä¼³»·Â³µµ·½¾³Æ»¼°ÄÅÇ¾Â·Ã»ÈÁÃ®Ä¯ÅËµÃ³ÂÆÐ¿Á¶¹µ»Ð¿µ»³Æ¹¿³ÂÁÈÇµ°È³»¿Á¾¯¿Ë¿ÎÂËÄ¹¶ËÃÁ½¹Ê±³
°¹É·»Ã³µÐµ¹Å¹·¼ÈÃ®¸·»Å³ÈÐÄÆ¹´ÁÏ½¹Å°Æ¹Äµ»³³Â³Ã¯µ¼½»Æ¹·È³Ã¾Áµ°ÅÆ¹¿ÂÃ®À¹ÆË¿·Æ³»Ã»¼Ð¿³À»Ð¿¼³»ÆÁÇ
¿Á¾Á¼³¿Á¿»ÅÆ»¼ÁÏÂ½³»Å±ÁÇ

Ποσοτικά Στοιχεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου
Αριθμός Εργαζομένων, 2014-2015
¢¢¥

¦Ã®Â·¸³
Çµ³ÆÃ»¼¯Ä·Æ³»Ã±·Ä
¥§ ¢¢

Ï¿³¾¹


Ï¿³¾¹










Ηλικιακή Διάρθρωση των Εργαζομένων της Attica Bank, 2015
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·ÆÐ¿
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·ÆÐ¿

Κατανομή του Προσωπικού (Τράπεζα)
¤¢¥
¤¢ « 
¦¤£
v¿¶Ã·Ä
Ç¿³±¼·Ä
¥§ ¢¢













Αναλυτική Γεωγραφική Κατανομή Προσωπικού την 31.12.2015 (Τράπεζα)
¥¦¤
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§¦
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Μορφωτικό Επίπεδο και Εκπαίδευση
¥Æ¹¿ ¦Ã®Â·¸³ ¹ ·Â³µµ·½¾³Æ»¼° ¼³Æ®ÃÆ»Å¹ ¹ ·Â»¾ÎÃÈËÅ¹ ¼³» ¹ ¶»³Ã¼°Ä ·¼Â³±¶·ÇÅ¹ ÆË¿ ·Ãµ³¸Á¾¯¿Ë¿ º·ËÃÁÏ¿Æ³»
¼³ºÁÃ»ÅÆ»¼Á± Â³Ã®µÁ¿Æ·Ä µ»³ Æ¹ ´·½Æ±ËÅ¹ ÆË¿ Â³Ã·ÉÎ¾·¿Ë¿ ÇÂ¹Ã·Å»Ð¿ ¼³» Æ¹¿ ·Â³µµ·½¾³Æ»¼° ·À¯½»À¹ ÆË¿ »¶±Ë¿ ÆË¿
·Ãµ³¸Á¾¯¿Ë¿³½½®¼³»ÂÃËÆ³ÃÉ»¼®³¿Æ³µË¿»ÅÆ»¼®Â½·Á¿·¼Æ°¾³Æ³¥·³ÇÆÎÆÁÂ½³±Å»Á¼³Æ³´®½½·Æ³»ÅÇ¿·É°ÄÂÃÁÅÂ®º·»³
µ»³Æ¹´·½Æ±ËÅ¹ÆÁÇµ¿ËÅÆ»¼ÁÏ·Â»Â¯¶ÁÇÆË¿ÂÃÁÅÎ¿ÆË¿¼³»ÆË¿¶·À»ÁÆ°ÆË¿ÆÁÇÂÃÁÅËÂ»¼ÁÏ
¦Á¶»®µÃ³¾¾³ÂÁÇ³¼Á½ÁÇº·±Â·Ã»µÃ®È·»Æ¹¿¼³Æ³¿Á¾°ÆÁÇ³¿ºÃËÂ±¿ÁÇ¶Ç¿³¾»¼ÁÏÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä¾·´®Å¹ÆÁ¾ÁÃÈËÆ»¼Î
·Â±Â·¶Á







·Æ³ÂÆÇÉ»³¼°·¼Â³±¶·ÇÅ¹

¦Ã»ÆÁ´®º¾»³·¼Â³±¶·ÇÅ¹¦

ÂÎÈÁ»ÆÁ»·ÇÆ·ÃÁ´®º¾»³Ä¼Â³±¶·ÇÅ¹Ä

¦Á  ¹ ·¼Â³»¶·ÇÆ»¼° ¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÎÆ¹Æ³ ³¿³ÂÆÏÉº¹¼· ¾· ÂÃÁÆ·Ã³»ÎÆ¹Æ³ Å· º·¾³ÆÁ½Áµ±·Ä ÂÁÇ ®ÂÆÁ¿Æ³» ¿Á¾»¼Ð¿ º·¾®ÆË¿
¼³» º·¾®ÆË¿ ¼³¿Á¿»ÅÆ»¼°Ä ÅÇ¾¾ÎÃÈËÅ¹Ä ÎÂËÄ ³ÇÆ® ÂÃÁ¼ÏÂÆÁÇ¿ ³ÂÎ Æ»Ä ¶»³Ã¼·±Ä ·Â»¼³»ÃÁÂÁ»°Å·»Ä ÆÁÇ ·ÂÁÂÆ»¼ÁÏ ¼³»
¿Á¾Á¼³¿Á¿»ÅÆ»¼ÁÏÃÇº¾»ÅÆ»¼ÁÏÂ½³»Å±ÁÇÆË¿Â»ÅÆËÆ»¼Ð¿»¶ÃÇ¾®ÆË¿¾·ÂÁÅÁÅÆÎ·Â±Æ¹ÄÅÇ¿Á½»¼°Ä·Â»¾ÁÃÈËÆ»¼°Ä
¶Ã®Å¹Ä
·¶Á¾¯¿¹ÄÆ¹Ä¯¾È³Å¹ÄÂÁÇ·±É·¶Áº·±¼³Æ®Æ³ÂÃÎÅÈ³Æ³¯Æ¹Å·º·¾³Æ»¼¯ÄÂÁÇÅÉ·Æ±¸Á¿Æ³»¾·Æ³©Ã¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼®¼³»
Æ¹¿¦Ã³Â·¸»¼°ÆÁÂÃÁ¼Ã±º¹¼³¿·¼Â³»¶·ÏÅ·»Ä³¿³ÈÁÃ»¼®¾·Æ¹¿¿®ÂÆÇÀ¹£ÃÁÌÎ¿ÆË¿¼³»§Â¹Ã·Å»Ð¿¼³Æ³½³¾´®¿Á¿Æ³Ä
ÆÁ¶·ÏÆ·ÃÁ¾·µ³½ÏÆ·ÃÁÂÁÅÁÅÆÎÆ¹Ä·¼Â³»¶·ÇÆ»¼°Ä¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÎÆ¹Æ³Ä
¼Á½ÁÏºËÄ¹·¼Â³±¶·ÇÅ¹Å·º¯¾³Æ³¦Ã³Â·¸»¼°Ä¶»³Æ¹Ã·±Å¹¾³¿Æ»¼ÎÂÁÅÁÅÆÎ  ·¿ÐÁ¾Á±ËÄ¼³»Á»º·¾³Æ»¼¯ÄÆ¹Ä
©Ã¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼°Ä¼³Æ¯½³´³¿ÆÁ·Â±ÆÁÇÅÇ¿Î½ÁÇ·¼Â³»¶·ÇÆ»¼Ð¿·¿·Ãµ·»Ð¿À»ÁÅ¹¾·±ËÆÁµ»³Æ¹¿·À·»¶±¼·ÇÅ¹ÆÁÇ
³¿Æ»¼·»¾¯¿ÁÇÂÁÅÁÅÆÎ¶»³Æ¯º¹¼·¼³»Å·º¯¾³Æ³ÅËÆ·Ã»¼ÁÏ½¯µÉÁÇ¼³»½¯µÉÁÇ£½¹ÃÁÈÁÃ»³¼Ð¿¥ÇÅÆ¹¾®ÆË¿  
·¿Ð»¼³¿Î¾·Ã±¶»ÁÆ¹Ä·¼Â³±¶·ÇÅ¹Ä³ÈÁÃÁÏÅ·ÅÆÁ¿ÆÁ¾¯³Æ¹Ä£½¹ÃÁÈÁÃ»¼°Ä¦·É¿Á½Áµ±³Ä¼³» ¯Ë¿¥ÇÅÆ¹¾®ÆË¿¾·ÂÁÅÁÅÆÎ
¦¯½ÁÄÂÁÅÁÅÆÎ³ÈÁÃÁÏÅ·ÅÆ¹¿Ç½ÁÂÁ±¹Å¹·Â»¾ÁÃÈËÆ»¼Ð¿ÂÃÁµÃ³¾¾®ÆË¿µ»³Æ¹¿¼®½ÇÊ¹·À·»¶»¼·Ç¾¯¿Ë¿
³¿³µ¼Ð¿
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Διάλογος και Εργασιακά Δικαιώματα
¦ÁÅÏ¿Á½ÁÆÁÇ³¿ºÃÐÂ»¿ÁÇ¶Ç¿³¾»¼ÁÏÅÆ¹¿¦Ã®Â·¸³¼³½ÏÂÆ·Æ³»³ÂÎ¼½³¶»¼¯Ä¼³»³ÂÎ·Â»É·»Ã¹Å»³¼¯ÄÅÇ¾´®Å·»Ä·Ãµ³Å±³Ä
Á»ÁÂÁ±·Ä·±¿³»³ÂÁÆ¯½·Å¾³ÅÇ½½Áµ»¼Ð¿¶»³ÂÃ³µ¾³Æ·ÏÅ·Ë¿¾·Æ³ÀÏÆË¿·Ãµ³¸Á¾¯¿Ë¿¼³»Æ¹Ä¶»Á±¼¹Å¹Ä¥¹¾·»Ð¿·Æ³»ÎÆ»¹
Â½·»ÁÊ¹È±³ÆË¿·Ãµ³¸Á¾¯¿Ë¿Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä·±¿³»¾¯½¹ÆÁÇÅË¾³Æ·±ÁÇ·Ãµ³¸Á¾¯¿Ë¿

Μέριμνα για τους Εργαζομένους
 $WWLFD %DQN ÂÃÁÅÈ¯Ã·» ÅÆÁ ³¿ºÃÐÂ»¿Á ¶Ç¿³¾»¼Î Æ¹Ä Å·»Ã® ÂÃÎÅº·ÆË¿ Â³ÃÁÉÐ¿ ¢» Â³ÃÁÉ¯Ä ³ÇÆ¯Ä Â·Ã»½³¾´®¿ÁÇ¿
·Â»¶Î¾³Æ³¼³½ÏÊ·»Ä¼³»ÇÂ¹Ã·Å±·ÄÂÃÁÄÆÁÇÄÇÂ³½½°½ÁÇÄ¼³»Æ³¾¯½¹ÆË¿Á»¼Áµ·¿·»Ð¿ÆÁÇÄÂÁÇÅ¹¾³ÆÁ¶ÁÆÁÏ¿ÆÁ¯¼¶¹½Á
·¿¶»³È¯ÃÁ¿Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Äµ»³ÆÁÇÄ·Ãµ³¸Á¾¯¿ÁÇÄÆ¹Ä
Â»ÂÃÁÅº¯ÆËÄ ¹ ¦Ã®Â·¸³ ÂÃÁÅÈ¯Ã·» ÅÆÁÇÄ ÇÂ³½½°½ÁÇÄ Æ¹Ä £ÃÎµÃ³¾¾³ ¢¾³¶»¼°Ä ÅÈ®½»Å¹Ä £ÃÁÅËÂ»¼ÁÏ ·ÇÃ·±³Ä
¿ÁÅÁ¼Á¾·»³¼°ÄÂ·Ã±º³½Ê¹ÄÅ·ÅÇ¿·Ãµ³Å±³¾·³ÅÈ³½»ÅÆ»¼°·Æ³»Ã·±³ÆÁÁÂÁ±ÁÂ³Ã¯É·»·À³»Ã·Æ»¼®³¿Æ³µË¿»ÅÆ»¼¯ÄÂ³ÃÁÉ¯Ä
¼®½ÇÊ¹ ¿ÁÅÁ¼Á¾·»³¼°Ä Â·Ã±º³½Ê¹Ä Å· ÂÁÅÁÅÆÎ ®¿Ë ÆÁÇ  Â³ÃÁÉ° ÆÁ¼·ÆÁÏ ¶ËÃ·®¿ ·Æ°Å»Á ÂÃÎµÃ³¾¾³ »³ÆÃ»¼Ð¿
·À·Æ®Å·Ë¿FKHFNXS¼³
Â±Å¹Ä ¹ ¦Ã®Â·¸³ ÅÆ³ Â½³±Å»³ Æ¹Ä ·Â»´Ã®´·ÇÅ¹Ä Æ¹Ä ³¼³¶¹¾³Ì¼°Ä ·Â±¶ÁÅ¹Ä ÆË¿ Æ¯¼¿Ë¿ ÆË¿ ÇÂ³½½°½Ë¿ Æ¹Ä ÂÁÇ
³ÂÁÈÁ±Æ¹Å³¿³ÂÎÆ»ÄÆ®À·»ÄÇ¾¿³Å±ÁÇ¼³»Ç¼·±ÁÇ¾·´³º¾Î®Ã»ÅÆ³¼³ºÐÄ¼³»µ»³ÎÅÁÇÄ·»Å°Éº¹Å³¿ÅÆ¹¿¦Ã»ÆÁ´®º¾»³
¼Â³±¶·ÇÅ¹³ÂÁ¿¯¾·»ÅÇ¾´Á½»¼®ÉÃ¹¾³Æ»¼®´Ã³´·±³³Æ®ÆÁÆ¯¼¿³ÇÂ³½½°½Ë¿¯½³´³¿Æ³³¿ËÆ¯ÃË´Ã³´·±³

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
¥ÆÎÉÁÄÆ¹Ä$WWLFD%DQN·±¿³»¹¶¹¾»ÁÇÃµ±³¼³»¶»³Æ°Ã¹Å¹Çµ»ÁÏÄ¼³»³ÅÈ³½ÁÏÄÂ·Ã»´®½½Á¿ÆÁÄ·Ãµ³Å±³ÄÅÏ¾ÈË¿³¼³»¾·ÆÁ
»ÅÉÏÁ¿¿Á¾»¼ÎÂ½³±Å»Á¦Ã®Â·¸³ÂÃÁÅÈ¯Ã·»ÅÆÁÇÄ·Ãµ³¸Á¾¯¿ÁÇÄÆ¹ÄÆ»Ä·À°ÄÅÇ¾Â½¹ÃË¾³Æ»¼¯ÄÂ³ÃÁÉ¯Ä¼³»ÂÃÁµÃ®¾¾³Æ³









o §Â¹Ã·Å±·ÄÆ·É¿»¼ÁÏ³ÅÈ³½·±³Ä¼³»»³ÆÃÁÏ·Ãµ³Å±³Äµ»³ÆÁÅÏ¿Á½ÁÆÁÇ¿ºÃËÂ±¿ÁÇÇ¿³¾»¼ÁÏÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä
 ³ÂÎ·À·»¶»¼·Ç¾¯¿ÁÇÄÅÇ¿·Ãµ®Æ·ÄÁ»ÁÂÁ±Á»·Â»Å¼¯ÂÆÁ¿Æ³»ÆÁÇÄÉÐÃÁÇÄ·Ãµ³Å±³Ä
o ¦³¼Æ»¼°·¿¹¾¯ÃËÅ¹ÆË¿·Ãµ³¸Á¾¯¿Ë¿µ»³º¯¾³Æ³Çµ»·»¿°Ä¼³»³ÅÈ³½·±³Ä¼³ºÐÄ¼³»·¼Â³»¶·ÇÆ»¼ÎÂÃÎµÃ³¾¾³Å·
 º¯¾³Æ³³ÅÈ³½·±³Ä
o vÃºÃ³ÅÆÁ,QWUDQHWÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Äµ»³¶»®ÈÁÃ³·Â±¼³»Ã³º¯¾³Æ³Çµ·±³Ä
o ³Æ®ÃÆ»Å¹Å·Æ³¼Æ®¶»³ÅÆ°¾³Æ³ÅÉ·¶±Ë¿·¼¼·¿ÐÅ·ËÄ¼Æ»Ã±Ë¿»Á±¼¹Å¹Ä¼³»³Æ³ÅÆ¹¾®ÆË¿¼³ºÐÄ¼³»¶»·¿¯Ãµ·»³
 ÂÃÁµÃ³¾¾®ÆË¿·¼Â³±¶·ÇÅ¹ÄÆÁÇ³¿ºÃÐÂ»¿ÁÇ¶Ç¿³¾»¼ÁÏµ»³º¯¾³Æ³ÂÇÃ³ÅÈ®½·»³Ä¼³»·¼¼¯¿ËÅ¹Ä¼Æ»Ã±Ë¿ Å·
 ÅÇ¿·Ãµ³Å±³¾·Æ»Ä³Ã¾Î¶»·Ä»·ÇºÏ¿Å·»Ä 
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4.8. Εξυπηρέτηση Πελατών - Contact Center
¦ÁFRQWDFWFHQWHUÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³ÄÂ³Ã¯É·»Â½¹ÃÁÈÁÃ±·Äµ»³Æ³ÂÃÁÌÎ¿Æ³Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä·ÀÇÂ¹Ã·Æ·±ÆÁÇÄÉÃ°ÅÆ·ÄÆ¹ÄÇÂ¹Ã·Å±³Ä
HEDQNLQJÇÂÁÅÆ¹Ã±¸·»ÆÁ¶±¼ÆÇÁ¼³Æ³ÅÆ¹¾®ÆË¿µ»³ÂÃÁÌÎ¿Æ³Â»ÅÆËÆ»¼Ð¿¼³ÃÆÐ¿¼³»·½·Çº¯ÃË¿¶³¿·±Ë¿·¿ÐÂ³Ã®½½¹½³
É·»Ã±¸·Æ³»Æ¹¿§Â¹Ã·Å±³µ¼³»Ã¹Ä»¶ÁÂÁ±¹Å¹Ä³¼Î´ÁÇ½¹Ä©Ã°Å¹Ä³ÃÆÐ¿
¦Á Æ¹½·ÈË¿»¼Î ¼¯¿ÆÃÁ ·ÀÇÂ¹Ã¯Æ¹Å¹Ä Â·½³ÆÐ¿ FRQWDFW FHQWHU   ¼³Æ® ÆÁ ¯ÆÁÄ  É·»Ã±ÅÆ¹¼· 
·»Å·ÃÉÎ¾·¿·Ä¼³»·À·ÃÉÎ¾·¿·Ä¼½°Å·»Ä
 §Â¹Ã·Å±³ µ¼³»Ã¹Ä »¶ÁÂÁ±¹Å¹Ä ³¼Î´ÁÇ½¹Ä ©Ã°Å¹Ä ³ÂÁÆ·½·± ¯¿³ ÅÏÅÆ¹¾³ ·½¯µÉÁÇ ÆË¿ ÅÇ¿³½½³µÐ¿ ÂÁÇ
ÂÃ³µ¾³ÆÁÂÁ»ÁÏ¿Æ³»¾·Æ»ÄÂ»ÅÆËÆ»¼¯Ä¼³»ÂÃÁÂ½¹ÃË¾¯¿·Ä¼®ÃÆ·ÄÆ¹Ä$WWLFD%DQNÅ·Î½ÁÆÁ¿¼ÎÅ¾Á¥¼ÁÂÎÄÆÁÇÅÇÅÆ°¾³ÆÁÄ
·±¿³»¹ÂÃÁÅÆ³Å±³ÆË¿¼³ÆÎÉË¿³ÂÎ¶Î½»³ÉÃ°Å¹Æ¹Ä¼®ÃÆ³ÄÆÁÇÄ³ÂÎÆÃ±ÆÁÇÄÐÅÆ·¿³³ÂÁÈ·ÇÉºÁÏ¿¼ÃÁÏÅ¾³Æ³¼³¼Î´ÁÇ½¹Ä
ÉÃ°Å¹Ä · Æ¹¿ ³À»ÁÂÁ±¹Å¹ ·À·½»µ¾¯¿Ë¿ ÅÇÅÆ¹¾®ÆË¿ ³¿±É¿·ÇÅ¹Ä ÎÆ³¿ ¶»³Â»ÅÆËºÁÏ¿ ³ÅÇ¿°º»ÅÆ·Ä ÅÇ¿³½½³µ¯Ä ÂÁÇ
³ÂÁ¼½±¿ÁÇ¿ Å¹¾³¿Æ»¼® ³ÂÎ Æ¹ ÅÇ¿°º¹ ÅÇ¿³½½³¼Æ»¼° ÅÇ¾Â·Ã»ÈÁÃ® ·¿·ÃµÁÂÁ»ÁÏ¿Æ³» Á» ¾¹É³¿»Å¾Á± ÂÃÁ·»¶ÁÂÁ±¹Å¹Ä ¼³»
ÇÂÁ¶·»¼¿Ï·Æ³»¹³¿®µ¼¹·Â»´·´³±ËÅ¹ÄÆ¹Äµ¿¹Å»ÎÆ¹Æ³ÄÆ¹ÄÅÇ¿³½½³µ°Ä
¥·Æ¯ÆÁ»·ÄÂ·Ã»ÂÆÐÅ·»ÄÁ»·¼ÂÃÎÅËÂÁ»Æ¹Ä§Â¹Ã·Å±³ÄÂÃÁ´³±¿ÁÇ¿Å·Æ¹½·ÈË¿»¼°·Â»¼Á»¿Ë¿±³¾·ÆÁ¿¼®ÆÁÉÁÆ¹Ä¼®ÃÆ³Ä
µ»³¿³Â»ÅÆÁÂÁ»°ÅÁÇ¿Æ¹µ¿¹Å»ÎÆ¹Æ³¼³»Æ¹¿³Çº·¿Æ»¼ÎÆ¹Æ³Æ¹ÄÅÇ¿³½½³µ°Ä¥·Â·Ã±ÂÆËÅ¹ÂÁÇ¶·¿·¿ÆÁÂ»ÅÆ·±Á¼®ÆÁÉÁÄ
¼³»¾¯ÉÃ»¿³·Â»´·´³»Ëº·±ÎÆ»¹ÅÇ¿³½½³µ°¶·¿ÅÇ¿»ÅÆ®¼ÃÁÏÅ¾³³Â®Æ¹ÄÂ»º³¿Î¿¿³³¿³ÅÆ³½·±ÂÃÁÅËÃ»¿®¹¶Ç¿³ÆÎÆ¹Æ³
ÅÇ¿³½½³µÐ¿Æ¹Ä¼®ÃÆ³ÄÐÅÆ·¿³¾¹¿·Â·¼Æ³º·±ÆÁÈ³»¿Î¾·¿Á·»Ä´®ÃÁÄÆÁÇ¼³ÆÎÉÁÇ·³ÇÆÎ¿ÆÁ¿ÆÃÎÂÁ¼³»´®Å·»Æ¹Ä
¶»·º¿ÁÏÄ ÂÃ³¼Æ»¼°Ä Å· º¯¾³Æ³ ³ÅÈ®½·»³Ä ÉÃ°Å¹Ä ¼³ÃÆÐ¿ ¾·»Ð¿Á¿Æ³» ³»Åº¹Æ® Á» Â»º³¿ÎÆ¹Æ·Ä ¼³¼Î´ÁÇ½¹Ä ÉÃ°Å¹Ä ÆË¿
ÅÆÁ»É·±Ë¿Æ¹Ä¼®ÃÆ³Ä³ÂÎÆÃ±ÆÁÇÄ¼³»ÂÃÁÅÈ¯Ã·Æ³»¾·µ³½ÏÆ·Ã¹³ÅÈ®½·»³ÅÆ¹¶»·¿¯Ãµ·»³ÅÇ¿³½½³µÐ¿

Ηλεκτρονική Τραπεζική
¥ÆÎÉÁÄÆ¹Ä$WWLFD%DQN·±¿³»¹ÅÇ¿·É°Ä·À¯½»À¹ÆË¿·¿³½½³¼Æ»¼Ð¿¶»¼ÆÏË¿¶»³º¯Å·ËÄÆË¿ÂÃÁÌÎ¿ÆË¿¼³»ÆË¿ÇÂ¹Ã·Å»Ð¿
Æ¹ÄÐÅÆ·¿³ÂÃÁÅÈ¯Ã·»ÇÂ¹Ã·Å±·Ä¹½·¼ÆÃÁ¿»¼°ÄÆÃ³Â·¸»¼°ÄÇÊ¹½°ÄÂÁ»ÎÆ¹Æ³Ä³À»ÁÂÁ»Ð¿Æ³ÄÆ»Ä¶Ç¿³ÆÎÆ¹Æ·ÄÆË¿¿¯Ë¿
Æ·É¿Á½Áµ»Ð¿
ÆÃ³Â·¸»¼°³Ãµ±³¼³ºÐÄ¼³»¹·Â»´Á½°Â·Ã»ÁÃ»Å¾Ð¿ÅÆ¹¿¼±¿¹Å¹¼·È³½³±Ë¿Á¶°µ¹Å³¿ÅÆ¹¿Ã³µ¶³±³³ÏÀ¹Å¹ÆË¿ÉÃ¹ÅÆÐ¿
ÆË¿·¿³½½³¼Æ»¼Ð¿¶»¼ÆÏË¿Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä¥Çµ¼·¼Ã»¾¯¿³ÅÆ¹¿ÇÂ¹Ã·Å±³HEDQNLQJÁ»¿¯Á»ÉÃ°ÅÆ·ÄpÈÇÅ»¼®ÂÃÎÅËÂ³¼³Æ®
ÆÁ¯ÆÁÄ³¿°½º³¿Å··¿ÐÁ»¿¯Á»ÉÃ°ÅÆ·Äp¿Á¾»¼®ÂÃÎÅËÂ³Å·Â³ÃÁÇÅ»®¸Á¿Æ³Ä³ÏÀ¹Å¹Å··Æ°Å»³´®Å¹
¼³Æ®¼³»³¿Æ±ÅÆÁ»É³
Â»ÂÃÎÅº·Æ³Å¹¾³¿Æ»¼°°Æ³¿¹³ÏÀ¹Å¹ÅÆ»ÄÅÇ¿·Ãµ³Å±·Ä¾··¾ÂÎÃÁÇÄ¾·Æ¹¿ÆÁÂÁº¯Æ¹Å¹326µ»³Æ¹¿ÂÃ³µ¾³ÆÁÂÁ±¹Å¹
ÅÇ¿³½½³µÐ¿¾·Â½³ÅÆ»¼ÎÉÃ°¾³¥Çµ¼·¼Ã»¾¯¿³¼³Æ®ÆÁ¯ÆÁÄ
 o ¦ÁÂÁº·Æ°º¹¼³¿ÅÇÅ¼·Ç¯Ä326
 o ¦³326Â³ÃÁÇÅ±³Å³¿ÅÇ¿Á½»¼ÎÆ¸±ÃÁÅÇ¿³½½³µÐ¿b
 o £Ã³µ¾³ÆÁÂÁ»°º¹¼·¶»³É·±Ã»Å¹³»Æ¹¾®ÆË¿·ÀÇÂ¹Ã¯Æ¹Å¹Ä·¾ÂÎÃË¿
+$WWLFD%DQN¶»³º¯Æ·»¯¿³ÅÏµÉÃÁ¿Á¶±¼ÆÇÁ³ÂÁÆ·½ÁÏ¾·¿Á³ÂÎ¦³ÂÎÆ³ÁÂÁ±³Æ³´Ã±Å¼Á¿Æ³»·µ¼³Æ·ÅÆ¹¾¯¿³ÅÆÁ
¶±¼ÆÇÁÆË¿³Æ³ÅÆ¹¾®ÆË¿·¿ÐÆ³·±¿³»·µ¼³Æ·ÅÆ¹¾¯¿³Å·ÉÐÃÁÇÄÆÃ±ÆË¿ 2II6LWH¦ Â»Â½¯Á¿¾¯ÅËÆ¹ÄÅÇ¿·Ãµ³Å±³Ä
Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä¾·ÆÃ·±ÄÅÇ¿·Æ³»Ã»ÅÆ»¼¯Ä¦Ã®Â·¸·ÄÆ³Å¹¾·±³·ÀÇÂ¹Ã¯Æ¹Å¹ÄÆË¿Â·½³ÆÐ¿³¿¯ÃÉÁ¿Æ³»Â·Ã±ÂÁÇÅ·Å·Î½¹
Æ¹¿·½½¹¿»¼°·Â»¼Ã®Æ·»³
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4.9. Προβολή- Εταιρική Επικοινωνία
³Æ®Æ¹¶»®Ã¼·»³ÆÁÇ¯ÆÁÄ¼³Æ®ÆÁÁÂÁ±ÁÇ½ÁÂÁ»°º¹¼·¹³ÏÀ¹Å¹¾·ÆÁÉ»¼ÁÏ¼·È³½³±ÁÇÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä¹¶»³È¹¾»ÅÆ»¼°
ÂÃÁ´Á½°·ÅÆ»®ÅÆ¹¼·ÅÆ¹¿·¿±ÅÉÇÅ¹Æ¹Ä·»¼Î¿³ÄÆ¹Ä$WWLFD%DQN
»³ÆÁÅ¼ÁÂÎ³ÇÆÎÇ½ÁÂÁ»°º¹¼³¿¼³¾Â®¿»·ÄÂÁÇ³ÈÁÃÁÏÅ³¿ÆÎÅÁÅ·ÂÃÁÌÎ¿Æ³¼³»ÇÂ¹Ã·Å±·ÄÎÅÁ¼³»ÅÆ¹¿·Æ³»Ã»¼°·»¼Î¿³
»¶»³±Æ·Ã³¼³Æ®ÆÁÉÃÁ¿»¼Î¶»®ÅÆ¹¾³ÂÁÇÂÃÁ¹µ°º¹¼·Æ¹Ä¶»³¶»¼³Å±³Ä³ÏÀ¹Å¹Ä¾·ÆÁÉ»¼ÁÏ¼·È³½³±ÁÇ
½·ÄÁ»¼³¾Â®¿»·ÄÇ½ÁÂÁ»°º¹¼³¿¾¯ÅËÆÁÇ¯¿ÆÇÂÁÇ¦ÏÂÁÇ¼³»ÆÁÇ¶»³¶»¼ÆÏÁÇ·¿Ð·»¶»¼®µ»³Æ¹¿·Â»¼Á»¿Ë¿±³Æ¹Ä³ÏÀ¹Å¹Ä
¾·ÆÁÉ»¼ÁÏ¼·È³½³±ÁÇÉÃ¹Å»¾ÁÂÁ»°º¹¼·¼³»¹Æ¹½·ÎÃ³Å¹

4.10. Χορηγίες – Κοινωνική Προσφορά
¥Æ¹¿$WWLFD%DQN·Â»É·»Ã¹¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ³¼³»¼Á»¿Ë¿»¼°·Ç³»Åº¹Å±³ÅÇ¿ÇÂ®ÃÉÁÇ¿Å·¾»³ÂÁ½»Æ»¼°ÂÁÇÇÂ¹Ã·Æ·±ÆÁ¿®¿ºÃËÂÁ
¼³»Æ»Ä³¿®µ¼·ÄÆÁÇ
¿³ÈÁÃ»¼®¾·Æ»Ä¶Ã®Å·»ÄÆ³»Ã»¼°ÄÁ»¿Ë¿»¼°ÄÇºÏ¿¹Ä¹$WWLFD%DQN¾¯Å³³ÂÎ¯¿³ÅÆÁÉ·Ç¾¯¿ÁÂÃÎµÃ³¾¾³ÉÁÃ¹µ»Ð¿¼³»
¶ËÃ·Ð¿ÅÇ¿¯É»Å·ÆÁ¯ÃµÁÂÁÇ¯É·»À·¼»¿°Å·»Æ³ÂÃÁ¹µÁÏ¾·¿³ÉÃÎ¿»³
·¶·¶Á¾¯¿·ÄÆ»Ä³À±·ÄÆ¹Ä³½½¹½·µµÏ¹ÄÆ¹ÄÅÇ½½Áµ»¼ÎÆ¹Æ³Ä¼³»Æ¹ÄÂÃÁÅÈÁÃ®ÄÂÃÁÄÆ¹¿¼Á»¿Ë¿±³¹¦Ã®Â·¸³ÆÁ
ÅÆ°Ã»À· ¾»³ Å·»Ã® ÈÁÃ¯Ë¿ ¼³» ¶Ã®Å·Ë¿ ÂÁÇ º³ ¾ÂÁÃÁÏÅ³¿ ¿³ ¼³Æ¹µÁÃ»ÁÂÁ»¹ºÁÏ¿ Å· È»½³¿ºÃËÂ»¼¯Ä ·¼Â³»¶·ÇÆ»¼¯Ä
·Ã·Ç¿¹Æ»¼¯ÄÂÁ½»Æ»Å¾»¼¯Ä¼³»³º½¹Æ»¼¯Ä·¿ÎÆ¹Æ·Ä¿¶·»¼Æ»¼®³¿³È¯ÃÁÇ¾·¾·Ã»¼¯Ä³ÂÎÆ»Ä·¿¯Ãµ·»·ÄÅÆ»ÄÁÂÁ±·Ä¹¦Ã®Â·¸³
°Æ³¿ÉÁÃ¹µÎÄÆ¹ÉÃÁ¿»®ÂÁÇÂ¯Ã³Å·
 £§ÂÁÅÆ¹Ã±Éº¹¼³¿Á»¶Ã®Å·»ÄÆ¹Ä¢£¢¥¦¢¹ÁÂÁ±³¶¹¾»ÁÏÃµ¹Å·Å·ÅÇ¿·Ãµ³Å±³
 ¾·Æ¹¿·Ã®¹ÆÃÎÂÁ½¹ Ë¿±³Ä¯¿³¼Á»¿Ë¿»¼ÎÂ³¿ÆÁÂË½·±Áµ»³ÆÁÇÄ³¶Ï¿³¾ÁÇÄÁ»¼Á¿Á¾»¼®ÅÇ¾ÂÁ½±Æ·Ä¾³Ä
,




£ ££Â±Å¹ÄÆÁÈ»½³¿ºÃËÂ»¼ÎÂÃÎµÃ³¾¾³Æ¹Ä$WWLFD%DQNÆ³Æ·½·ÇÆ³±³ÉÃÎ¿»³
¯É·»Å³¿¼·¿ÆÃ»¼Î®ÀÁ¿³Æ³Â³»¶»®¼³»Æ»Ä³¿®µ¼·ÄÆÁÇÄÆÅ»ÆÁ¹$WWLFD%DQN·¿±ÅÉÇÅ·Á»¼Á¿Á¾»¼®ÆÃ»®¿Æ³·¿¿¯³
ÈÁÃ·±ÄÂÁÇ¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÁÂÁ»ÁÏ¿Æ³»ÅÆ¹¿¼®½ÇÊ¹ÂÁ»¼±½Ë¿Â³»¶»¼Ð¿³¿³µ¼Ð¿¼³»»¶»³±Æ·Ã³ÆË¿Â³»¶»Ð¿ÂÁÇÅÆ·ÃÁÏ¿Æ³»¯¿³
³ÅÈ³½¯ÄÁ»¼Áµ·¿·»³¼ÎÂ·Ã»´®½½Á¿

,¦Ã®Â·¸³°Æ³¿ÉÁÃ¹µÎÄÅÆ¹¶»·À³µËµ°ÆÁÇÂÃÁµÃ®¾¾³ÆÁÄ¾³º¹Æ»¼Ð¿´Ã³´·±Ë¿ÂÁÇÂÃ³µ¾³ÆÁÂÁ±¹Å·
 ¹·È¹¾·Ã±¶³¦ µ»³¾³º¹Æ¯ÄÇ¾¿³Å±ÁÇpÇ¼·±ÁÇ³ÂÎÎ½³Æ³ÅÉÁ½·±³Æ¹Ä©ÐÃ³Ä·¿Ð°Æ³¿ÉÁÃ¹µÎÄÅÆÁ
 £ÃÎµÃ³¾¾³§ÂÁÆÃÁÈ»Ð¿ÆÁÇ¦¾°¾³ÆÁÄ©Ã¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼°Ä¼³»¦Ã³Â·¸»¼°Ä»Á»¼¹Æ»¼°ÄÆÁÇ£³¿·Â»ÅÆ¹¾±ÁÇ£·»Ã³»ÐÄ
 µ»³ÆÁ³¼³¶¹¾³Ì¼Î¯ÆÁÄp
,9m¡+$WWLFD%DQNÆÁÅÆ°Ã»À·ÉÁÃ¹µ»¼®Æ¹¿·Ã·Ç¿¹Æ»¼°Á¾®¶³kl£¤¢¥llÆÁÇ
 º¿»¼ÁÏ·ÆÅÎ´»ÁÇ£Á½ÇÆ·É¿·±ÁÇµ»³Æ¹ÅÇ¾¾·ÆÁÉ°Æ¹ÄÅÆÁ¿ÇÃËÂ³Ì¼Î¶»³µË¿»Å¾Îm6+(//(&20$5$7+21n
 Â³Ã®½½¹½³°Æ³¿ÉÁÃ¹µÎÄÅÆ¹Ã³¶»®ÆÁÇÃ·Ç¿¹Æ°·¿ÐÅÆ°Ã»À·ÉÁÃ¹µ»¼®Æ»Ä¶Ã®Å·»ÄÆÁÇ¶ÃÏ¾³ÆÁÄ·½·ÆÐ¿
 ©·ÃÅÁ¿°ÅÁÇÆÁÇ±¾ÁÇ
9 ³»ÆÁËÄ·Æ³»Ã»¼Î¾¯½ÁÄÆÁÇÅË¾³Æ·±ÁÇ«¹¦Ã®Â·¸³°Æ³¿ÉÁÃ¹µÎÄÅÆ»Ä¶Ã®Å·»ÄÆÁÇ
 ÅË¾³Æ·±ÁÇÁ»ÁÂÁ±·Ä·Â»¼·¿ÆÃÐ¿Á¿Æ³»ÅÆ¹¿³ÂÁ¼³Æ®ÅÆ³Å¹Æ¹¿ÂÃÁÅÆ³Å±³¼³»Æ¹¿³¿®¶·»À¹ÆË¿³ÃÉ³±Ë¿º·®ÆÃË¿Æ¹Ä
 ÉÐÃ³Ä¾³Ä
9, ¦Á¹$WWLFD%DQN°Æ³¿ÉÁÃ¹µÎÄÆÁÇÂÃÁµÃ®¾¾³ÆÁÄÆ¹Ä½½¹¿»¼°Ä¢½Ç¾Â»³¼°ÄÂ»ÆÃÁÂ°Äm§»Áº·Æ°ÅÆ·
 ¿³¿º½¹Æ°ÅÆÁÃÎ¾Áµ»³ÆÁ¤±ÁnÅÆ³Â½³±Å»³ÆÁÇÁÂÁ±ÁÇ¹¦Ã®Â·¸³mÇ»Áº¯Æ¹Å·nÆÁ¿£³µ¼ÎÅ¾»Á£ÃËÆ³º½¹Æ°
 ·¿ÎÃµ³¿¹ÄµÇ¾¿³ÅÆ»¼°Ä¼ÏÃ»Á½®Å¹®Ã³µ»³Æ¹¿ÂÃÁ·ÆÁ»¾³Å±³ÆÁÇ¼³»Æ¹ÅÇ¾¾·ÆÁÉ°ÆÁÇÅÆÁÇÄ¢½Ç¾Â»³¼ÁÏÄµÐ¿·Ä
 ÆÁÇ
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4.11. Μετοχικό Κεφάλαιο
·Æ®¼³»Æ¹¿Á½Á¼½°ÃËÅ¹Æ¹Ä³ÏÀ¹Å¹Ä¾·ÆÁÉ»¼ÁÏ¼·È³½³±ÁÇÅÆ³Æ¯½¹ÆÁÇ¼³Æ®Æ¹¿ÆÁ¾·ÆÁÉ»¼Î¼·È®½³»Á
Æ¹Ä$WWLFD%DQN°Æ³¿¶»³»Ã·¾¯¿ÁÅ·
  
  

ÏÁ¶»Å·¼³ÆÁ¾¾ÏÃ»³ÆÃ»³¼ÎÅ»³ÆÃ»®¿Æ³·¿¿¯³·¼³ÆÁ¾¾ÏÃ»³ÆÃ»³¼ÎÅ»·ÄÂ·¿°¿Æ³ÆÃ·»ÄÉ»½»®¶·ÄÆÃ»³¼ÎÅ»·Ä·¿·¿°¿Æ³
Æ¯ÅÅ·Ã»Ä  ¼Á»¿¯ÄÁ¿Á¾³ÅÆ»¼¯Ä¾·ÆÁÉ¯Ä

  
  

»³¼ÎÅ»³Áµ¶Î¿Æ³¯À»·¼³ÆÁ¾¾ÏÃ»³¶»³¼ÎÅ»·ÄÁµ¶Î¿Æ³Â¯¿Æ·É»½»®¶·Ä·ÂÆ³¼ÎÅ»·Ä¶¯¼³Æ¯ÅÅ·Ã»Ä  
¾·ÆÁÉ¯ÄÆÁÇ ¼ÇÃ»ÎÆ¹Æ³ÄÆÁÇ½½¹¿»¼ÁÏ¹¾ÁÅ±ÁÇ

Μετοχική Σύνθεση της Attica Bank, 18/01/2016*
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4.12. Η μετοχή της Attica Bank το 2015
¾·ÆÁÉ°Æ¹Ä$WWLFD%DQN ¥Ï¾´Á½Á©¦¦ ¶»³ÂÃ³µ¾³Æ·Ï·Æ³»ÅÆÁ©Ã¹¾³Æ»ÅÆ°Ã»Áº¹¿Ð¿¼³»ÅÇ¾¾·Æ¯É·»ÅÆÁÇÄ·À°Ä
ÉÃ¹¾³Æ»ÅÆ¹Ã»³¼ÁÏÄ¶·±¼Æ·Ä
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)76(©0LG&DS

)76(%

)76(©©¦Ã³Â·¸»¼ÎÄ·±¼Æ¹Ä

)76($

)76(©·±¼Æ¹ÄµÁÃ®Ä

ÂÁÃ·±³Æ¹ÄÆ»¾°ÄÆ¹Ä¾·ÆÁÉ°ÄÆ¹Ä$WWLFD%DQN³¼Á½ÁÏº¹Å·Å·µ·¿»¼¯ÄµÃ³¾¾¯ÄÆ¹¿ÂÁÃ·±³ÆÁÇÆÃ³Â·¸»¼ÁÏ¶·±¼Æ¹
¦ÁÂ³Ã³¼®ÆË¶»®µÃ³¾¾³Â³ÃÁÇÅ»®¸·»Æ¹¿¶»³¼Ï¾³¿Å¹Æ¹ÄÆ»¾°ÄÆ¹Ä¾·ÆÁÉ°ÄÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³ÄÅ·ÅÉ¯Å¹¾·ÆÁ¿·¿»¼Î·±¼Æ¹
¼³»ÆÁ¿·±¼Æ¹¦Ã³Â·¸Ð¿ÆÁÇ©Ã¹¾³Æ»ÅÆ¹Ã±ÁÇº¹¿Ð¿µ»³ÆÁ
¥¹¾·»Ð¿·Æ³»ÎÆ»ÆÁ¿·¼¯¾´Ã»ÁÆÁÇÂÃ³µ¾³ÆÁÂÁ»°º¹¼·³ÏÀ¹Å¹ÆÁÇ¾·ÆÁÉ»¼ÁÏ¼·È³½³±ÁÇÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä³ÂÎÆ¹¿ÁÂÁ±³
ÅÇµ¼·¿ÆÃÐº¹¼³¿¼·È®½³»³ÏÊÁÇÄ·¼·ÇÃÐ¾·Æ¹¿¯¼¶ÁÅ¹¿¯Ë¿¼Á»¿Ð¿Á¿Á¾³ÅÆ»¼Ð¿¾·ÆÁÉÐ¿Â»Â½¯Á¿
ÅÆ»Ä·»Å°Éº¹Å³¿ÅÆÁ©¿¯·Ä¼Á»¿¯Ä¾·ÆÁÉ¯Ä½ÎµË¾·Æ³ÆÃÁÂ°ÄÆË¿ÇÂÁ½·»ÂÎ¾·¿Ë¿Á¾Á½Áµ»Ð¿ÆÁÇ
·Æ³ÆÃ¯Ê»¾ÁÇ¢¾Á½Áµ»³¼ÁÏ³¿·±ÁÇÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä·¼¶ÎÅ·ËÄÆ¹Ä
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Διακύμανση της τιμής της μετοχής της Attica Bank
σε σύγκριση με την πορεία του Γενικού και του Τραπεζικού Δείκτη του Χ.Α., 2015
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³¿  ¨·´  ³Ã  ÂÃ  ³Ì ÁÇ¿  ÁÇ½  Çµ  ¥·Â  ¢¼Æ 
·¿»¼ÎÄ·±¼Æ¹Ä

·±¼Æ¹Ä¦Ã³Â·¸Ð¿

Á· ·¼ 
$WWLFD%DQN

¼·È³½³»ÁÂÁ±¹Å¹Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³ÄÅÆ»Ä°Æ³¿·¼³Æ·ÇÃÐ¼³»¶·¿Â·Ã»½³¾´®¿·»Æ³¼·È®½³»³¼³»Æ»Ä¿¯·Ä
¾·ÆÁÉ¯ÄÂÁÇÂÃÁ¯¼ÇÊ³¿³ÂÎÆ¹¿ÆÁÇÁ»ÁÂÁ±·Ä·»Å°Éº¹Å³¿ÅÆÁ©Æ¹¿
¢¾¯ÅÁÄ¹¾·Ã°Å»ÁÄÎµ¼ÁÄÅÇ¿³½½³µÐ¿Æ¹Ä¾·ÆÁÉ°ÄÆ¹Ä$WWLFD%DQNµ»³ÆÁ¶»³¾ÁÃÈÐº¹¼·ÅÆ³Æ·¾®É»³¾·
ÇÊ¹½Î¯ÆÁÇÄÆ³Æ·¾®É»³¼³Æ®Æ¹¿¼³»É³¾¹½Î¯ÆÁÇÄÆ³Æ·¾®É»³¼³Æ®Æ¹¿

Διακύμανση ημερήσιου όγκου συναλλαγών
της μετοχής της Attica Bank (τεμάχια), 2015









³¿  ¨·´  ³Ã ÂÃ ³Ì ÁÇ¿ ÁÇ½ Çµ ¥·Â ¢¼Æ

Á· ·¼

¼³Æ®Æ¹¿Â·Ã±Á¶Á¯ËÄ¶·¿¶»·¿·Ãµ°º¹¼³¿ÅÇ¿³½½³µ¯ÄÅÆÁ©½ÎµËÆ¹ÄÆÃ³Â·¸»¼°Ä³Ãµ±³Ä
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4.13. Πιστοληπτική Αξιολόγηση της Τράπεζας
¥ÆÁ¿Â³Ã³¼®ÆËÂ±¿³¼³Â³ÃÁÇÅ»®¸Á¿Æ³»Æ³Â»ÁÂÃÎÅÈ³Æ³ÅÆÁ»É·±³µ»³Æ¹¿Â»ÅÆÁ½¹ÂÆ»¼°¶»³´®º¾»Å¹Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä³ÂÎÆÁÇÄ
Á±¼ÁÇÄ0RRG\lV¼³»&DSLWDO,QWHOOLJHQFH ³¿³¼Á»¿ÐÅ·»ÄÆ¹Ä¼³»Æ¹Ä³¿Æ±ÅÆÁ»É³ 

%DQN'HSRVLWV

%DQN)LQDQFLDO6WUHQJWK

0RRG\lV

&DD



&DSLWDO,QWHOOLJHQFH

% /7
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5. Εταιρική Διακυβέρνηση.
¦ÁÂ³ÃÎ¿¼·È®½³»ÁÂ·Ã»µÃ®È·»ÅÇ¿ÁÂÆ»¼®Æ¹½·»ÆÁÇÃµ±³ÆË¿´³Å»¼Ð¿ÁÃµ®¿Ë¿Æ³»Ã»¼°Ä»³¼Ç´¯Ã¿¹Å¹ÄÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä
¢ Â½°Ã¹Ä Ð¶»¼³Ä Æ³»Ã»¼°Ä »³¼Ç´¯Ã¿¹Å¹Ä ÂÁÇ ·È³Ã¾Î¸·» ¹ ¦Ã®Â·¸³ ·±¿³» ³¿³ÃÆ¹¾¯¿ÁÄ ÅÆ¹¿ »ÅÆÁÅ·½±¶³ Æ¹Ä
ZZZDWWLFDEDQNJU 

5.1. Εταιρική Διακυβέρνηση. Όργανα Στρατηγικής και Εποπτείας
 ·Æ³»Ã»¼° ¶»³¼Ç´¯Ã¿¹Å¹ ¾³¸± ¾· Æ¹¿ ·Æ³»Ã»¼° ¼Á»¿Ë¿»¼° ·ÇºÏ¿¹ ¼³» Æ¹ ´»ÐÅ»¾¹ ³¿®ÂÆÇÀ¹ ³ÂÁÆ·½ÁÏ¿ ÆÁÇÄ ÆÃ·»Ä
º·¾·½»Ð¶·»ÄÂÇ½Ð¿·ÄÆ¹Ä·Â»É·»Ã¹¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ³Äµ»³Æ¹¿$WWLFD%DQN
·Æ³»Ã»¼°¶»³¼Ç´¯Ã¿¹Å¹³ÃºÃÐ¿·Æ³»ËÄ¯¿³ÅÏÅÆ¹¾³ÅÉ¯Å·Ë¿³¿®¾·Å³ÅÆÁ»Á»¼¹Æ»¼Î¥Ç¾´ÁÏ½»Á ¥ ÅÆ¹¶»Á±¼¹Å¹Æ¹Ä
¦Ã®Â·¸³ÄÆÁÇÄ¾·ÆÎÉÁÇÄÆ¹Ä¼³»®½½³·¿¶»³È·ÃÎ¾·¿³¾¯Ã¹Â»Â½¯Á¿ÅÇ¿»ÅÆ®Æ¹¶Á¾°¾¯ÅËÆ¹ÄÁÂÁ±³ÄÂÃÁÅ·µµ±¸Á¿Æ³»
¼³» Æ±º·¿Æ³» Á» ÅÆÎÉÁ» Æ¹Ä ¦Ã®Â·¸³Ä ·¿ÆÁÂ±¸Á¿Æ³» Á» ´³Å»¼Á± ¼±¿¶Ç¿Á» ÂÁÇ ³ÇÆ° ³¿Æ»¾·ÆËÂ±¸·» ¼³Æ® Æ¹ ½·»ÆÁÇÃµ±³ Æ¹Ä
ÂÃÁÅ¶»ÁÃ±¸Á¿Æ³» Æ³ ¾¯Å³ ·Â±Æ·ÇÀ¹Ä ÆË¿ ÅÆÎÉË¿ ÁÃµ³¿Ð¿·Æ³» ÆÁ ÅÏÅÆ¹¾³ ¶»³É·±Ã»Å¹Ä ¼»¿¶Ï¿Ë¿ ¼³» ¼³º±ÅÆ³Æ³» ¶Ç¿³Æ° ¹
Â³Ã³¼Á½ÁÏº¹Å¹Æ¹Ä³ÂÎ¶ÁÅ¹ÄÆ¹Ä¶»Á±¼¹Å¹Ä¼³Æ®Æ¹¶»³¶»¼³Å±³·È³Ã¾Áµ°ÄÆË¿Â³Ã³Â®¿Ë
·¿³Ã¾Î¿»Å¹ÆË¿ÅÆÎÉË¿¼³»ÆË¿¼»¿°ÆÃË¿ÆË¿¾·½Ð¿ÆÁÇ¥ÆË¿³¿ÐÆ³ÆË¿ÅÆ·½·ÉÐ¿¼³»ÆË¿®½½Ë¿·Ãµ³¸Á¾¯¿Ë¿Æ¹Ä
¦Ã®Â·¸³Ä¾··¼·±¿³ÆË¿¾·ÆÎÉË¿Æ¹Ä³ÂÁÆ·½·±¼³±Ã»Á¸¹ÆÁÏ¾·¿ÁÆ¹ÄÁÃº°Ä·Æ³»Ã»¼°Ä¶»³¼Ç´¯Ã¿¹Å¹Ä
· Å¼ÁÂÎ Æ¹ ¶»³Ã¼° ÂÃÁ®ÅÂ»Å¹ ÆÁÇ µ·¿»¼ÁÏ ·Æ³»Ã»¼ÁÏ ÅÇ¾È¯ÃÁ¿ÆÁÄ Æ¹ ¾³¼ÃÁÉÃÎ¿»³ ´»ËÅ»¾ÎÆ¹Æ³ ¼³» ³¿®ÂÆÇÀ¹ Æ¹Ä
$WWLFD %DQN ¼³» Æ¹ ¶»³Æ°Ã¹Å¹ ¼³» ´·½Æ±ËÅ¹ Æ¹Ä ³À»ÁÂ»ÅÆ±³Ä Æ¹Ä ÆÁ ¥ Æ¹Ä ¦Ã®Â·¸³Ä ¯É·» ÁÃ±Å·» ¯¿³ Â½³±Å»Á µ·¿»¼Ð¿
³ÃÉÐ¿³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼°Ä¶»³É·±Ã»Å¹ÄÆË¿ÂÎÃË¿¼³»³¿®½¹Ê¹ÄÆË¿¼»¿¶Ï¿Ë¿ÆÁÁÂÁ±Á·±¿³»ÂÃÁÅ³Ã¾ÁÅ¾¯¿ÁÅÆ³»¶»³±Æ·Ã³
É³Ã³¼Æ¹Ã»ÅÆ»¼® Æ¹Ä ¦Ã®Â·¸³Ä ¼³» ÆÁ ÁÂÁ±Á ÅÇ¾¾ÁÃÈÐ¿·Æ³» ¶»³Ã¼ÐÄ ¾· ÆÁ »ÅÉÏÁ¿ ¿Á¾Áº·Æ»¼Î Â½³±Å»Á ½·»ÆÁÇÃµ±³Ä ÆÁÇ
ÆÃ³Â·¸»¼ÁÏÅÇÅÆ°¾³ÆÁÄ
¥··È³Ã¾Áµ°³ÇÆÐ¿ÆË¿µ·¿»¼Ð¿³ÃÉÐ¿¹¦Ã®Â·¸³¯É·»º¯Å·»Å·½·»ÆÁÇÃµ±³Æ³·À°ÄÎÃµ³¿³·ÂÁÂÆ·±³Ä¼³»¾¹É³¿»Å¾ÁÏÄ
¶»³È®¿·»³Ä

Διοικητικό Συμβούλιο
¦Á »Á»¼¹Æ»¼Î ¥Ç¾´ÁÏ½»Á ¥  ·±¿³» ³Ã¾Î¶»Á ¿³ ³ÂÁÈ³Å±¸·» µ»³ ¼®º· ÂÃ®À¹ ÂÁÇ ³ÈÁÃ® ÅÆ¹ ¶»Á±¼¹Å¹ Æ¹Ä ¦Ã®Â·¸³Ä Æ¹
¶»³É·±Ã»Å¹ÆË¿Â·Ã»ÁÇÅ»³¼Ð¿Æ¹ÄÅÆÁ»É·±Ë¿¼³»µ·¿»¼®Æ¹¿·Â»¶±ËÀ¹ÆË¿·Æ³»Ã»¼Ð¿Å¼ÁÂÐ¿·¿ÆÎÄÆË¿ÁÃ±Ë¿ÆÁÇ¿Î¾ÁÇ¼³»
·À³»ÃÁÇ¾¯¿Ë¿ÆË¿º·¾®ÆË¿·Â±ÆË¿ÁÂÁ±Ë¿³ÂÁÈ³Å±¸·»¹·¿»¼°¥Ç¿¯½·ÇÅ¹ÆË¿¾·ÆÎÉË¿
¦Á»Á»¼¹Æ»¼Î¥Ç¾´ÁÏ½»ÁÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä
³ È¯Ã·»Æ¹µ·¿»¼°·ÇºÏ¿¹¶»Á±¼¹Å¹Ä¼³»½·»ÆÁÇÃµ±³ÄÆÁÇ»¶ÃÏ¾³ÆÁÄ·µ¼Ã±¿·»¼»·Â»´½¯Â·»Æ¹¿Ç½ÁÂÁ±¹Å¹ÆË¿ÅÆÃ³Æ¹µ»¼Ð¿
 ÅÆÎÉË¿Æ¹ÄÅÆÃ³Æ¹µ»¼°Ä³¿Æ»¾·ÆÐÂ»Å¹Ä¼»¿¶Ï¿ÁÇ¼³»Æ¹Ä·ÅËÆ·Ã»¼°Ä¶»³¼Ç´¯Ã¿¹Å¹ÄÆÁÇ»¶ÃÏ¾³ÆÁÄ
´ ¶»³ÅÈ³½±¸·»Æ¹¿³ÃÆ»ÎÆ¹Æ³ÆË¿ÅÇÅÆ¹¾®ÆË¿½Áµ»ÅÆ»¼°Ä¼³»ÉÃ¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼Ð¿·¼º¯Å·Ë¿Â·Ã»½³¾´³¿Á¾¯¿Ë¿ÆË¿
 ÉÃ¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼Ð¿¼³»½·»ÆÁÇÃµ»¼Ð¿·½¯µÉË¿¼³»Æ¹ÄÅÇ¾¾ÎÃÈËÅ¹Ä¾·ÆÁ¿Î¾Á¼³»Æ³ÅÇ¿³È°ÂÃÎÆÇÂ³
µ ·Â»´½¯Â·»Æ¹¶»³¶»¼³Å±³ÆË¿¼³Æ®¿Î¾Á³Â³»ÆÁÏ¾·¿Ë¿¶¹¾ÁÅ»ÁÂÁ»°Å·Ë¿¼³»³¿³¼Á»¿ÐÅ·Ë¿
¶ ·±¿³»ÇÂ·ÏºÇ¿Áµ»³Æ¹¿³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼°·Â±´½·Ê¹ÆË¿³¿ËÆ¯ÃË¿¶»Á»¼¹Æ»¼Ð¿ÅÆ·½·ÉÐ¿°ÆÁ»ÆË¿ÈÇÅ»¼Ð¿ÂÃÁÅÐÂË¿
 ÂÁÇ³Å¼ÁÏ¿·¼Æ·½·ÅÆ»¼®¼³º°¼Á¿Æ³ÅÆ¹¿¦Ã®Â·¸³¼³»Æ³ÁÂÁ±³·±¿³»ÇÂ·ÏºÇ¿³¼³»½ÁµÁ¶ÁÆÁÏ¿ÅÆÁ¥µ»³Æ¹¿¼³º¹¾·Ã»¿°
 ¶»Á±¼¹Å°Æ¹Ä
· Â³Ã³¼Á½ÁÇº·±¼³»³À»Á½Áµ·±Â·Ã»Á¶»¼®Æ¹¿³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ³ÆË¿ÃÇº¾±Å·Ë¿·Æ³»Ã»¼°Ä¶»³¼Ç´¯Ã¿¹Å¹ÄÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä
 ¼³»ÂÃÁ´³±¿·»ÅÆ»Ä¶¯ÁÇÅ·Ä·¿¯Ãµ·»·Äµ»³Æ¹¿³¿Æ»¾·ÆÐÂ»Å¹ÆÇÉÎ¿·½½·±Ê·Ë¿
¦Á¾¯µ·ºÁÄ¼³»¹ÅÏ¿º·Å¹ÆÁÇ¥Æ¹Ä$WWLFD%DQN·±¿³»ÅÏ¾ÈË¿³¾·Æ»Ä¶»³Æ®À·»ÄÆ»Ä»ÅÉÏÁÇÅ³Ä¿Á¾Áº·Å±³ÄÂ·Ã±Æ³»Ã»¼°Ä
»³¼Ç´¯Ã¿¹Å¹Ä ¼³» ·Â»ÆÃ¯ÂÁÇ¿ Æ¹¿ ³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼° ®Å¼¹Å¹ ÆË¿ ³Ã¾Á¶»ÁÆ°ÆË¿ ÆÁÇ ¼³ºÐÄ ·Â±Å¹Ä ³¿Æ»¼³ÆÁÂÆÃ±¸ÁÇ¿
ÆÁ¾¯µ·ºÁÄÆ¹¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÎÆ¹Æ³¼³»ÆÁ»¶»Á¼Æ¹Å»³¼Î¼³º·ÅÆÐÄÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³ÄÂÎÆ³¶·¼³ÆÃ±³¾¯½¹ÆÁÇÆ³¶¯¼³·±¿³»¾¹
·¼Æ·½·ÅÆ»¼®¼³»³ÂÎ³ÇÆ®Æ¯ÅÅ·Ã³·±¿³»³¿·À®ÃÆ¹Æ³¼³»¯¿³·¼ÂÃÎÅËÂÁÄÆË¿·Ãµ³¸Á¾¯¿Ë¿Â»Â½¯Á¿ÆÁ¥Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä
¯É·»·¿ÅË¾³ÆÐÅ·»ËÄÂÃÎÅº·ÆÁ¾¹·¼Æ·½·ÅÆ»¼Î¾¯½ÁÄÆÁÇÆÁ¿ÁÃ»Åº¯¿Æ³´®Å·»³ÂÎÈ³Å¹ÄÆÁÇ§ÂÁÇÃµ·±ÁÇ¢»¼Á¿Á¾»¼Ð¿
·¼ÂÃÎÅËÂÁÆÁÇ½½¹¿»¼ÁÏ¹¾ÁÅ±ÁÇÅÆÁ»Á»¼¹Æ»¼Î¥Ç¾´ÁÏ½»ÁÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³ÄÅÏ¾ÈË¿³¾·Æ»Ä¶»³Æ®À·»ÄÆÁÇ 
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Επιτροπή Ελέγχου
¥Æ³ Â½³±Å»³ Æ¹Ä ÇÂÁ´Á°º¹Å¹Ä ÆÁÇ »Á»¼¹Æ»¼ÁÏ ¥Ç¾´ÁÇ½±ÁÇ ¼³Æ® Æ¹¿ ®Å¼¹Å¹ ÆË¿ ¼³º¹¼Î¿ÆË¿ ÆÁÇ ¯É·» ÅÇÅÆ³º·± ¼³»
½·»ÆÁÇÃµ·±¹Â»ÆÃÁÂ°½¯µÉÁÇ  ·À·Æ®¸·»¼³»¶»³ÅÈ³½±¸·»Æ¹¿³¿®ÂÆÇÀ¹¼³»Æ¹½·»ÆÁÇÃµ±³·¿ÎÄ·Â³Ã¼ÁÏÄ¼³»
³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼ÁÏ¥ÇÅÆ°¾³ÆÁÄÅËÆ·Ã»¼ÁÏ½¯µÉÁÇ ¥ Å··Â±Â·¶Á¦Ã®Â·¸³Ä¼³»¢¾±½ÁÇ¶»·Ç¼Á½Ï¿·»Æ¹¿·Â»¼Á»¿Ë¿±³
ÆÁÇ ¥ ¾· ÆÁÇÄ ·ÅËÆ·Ã»¼ÁÏÄ ¼³» ·ÀËÆ·Ã»¼ÁÏÄ ·½·µ¼Æ¯Ä ¼³» ·À·Æ®¸·» Æ¹¿ ³¼Ã±´·»³ ¼³» Â½¹ÃÎÆ¹Æ³ ÆË¿ ¶¹¾ÁÅ»·ÇÎ¾·¿Ë¿
Á»¼Á¿Á¾»¼Ð¿¼³Æ³ÅÆ®Å·Ë¿³Â³ÃÆ±¸·Æ³»³ÂÎÆÃ±³¾¹·¼Æ·½·ÅÆ»¼®¾¯½¹ÆÁÇ¥¯¿³·¼ÆË¿ÁÂÁ±Ë¿·±¿³»¼³»³¿·À®ÃÆ¹ÆÁ
º¹Æ·±³ÆË¿¾·½Ð¿Æ¹Ä·±¿³»ÆÃ»·Æ°Ä³¿³¿¯ËÅ¹Æ¹Äº¹Æ·±³Ä°¹ÆÃÁÂÁÂÁ±¹Å¹Æ¹ÄÅÏ¿º·Å°ÄÆ¹Äµ±¿·Æ³»¾·³ÂÎÈ³Å¹Æ¹Ä
·¿»¼°Ä¥Ç¿¯½·ÇÅ¹ÄÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
Â»ÆÃÁÂ°»³É·±Ã»Å¹Ä»¿¶Ï¿Ë¿·±¿³»ÆÃ»¾·½°Ä¼³»³Â³ÃÆ±¸·Æ³»³ÂÎ¾¯½¹ÆÁÇ¥Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä¾··Â³Ã¼·±Äµ¿ÐÅ·»Ä¼³»
·¾Â·»Ã±³ÅÆÁ¿ÆÁ¾¯³¶»³É·±Ã»Å¹Ä¼»¿¶Ï¿Ë¿ÏÃ»³¼³º°¼Á¿Æ³Æ¹ÄÂ»ÆÃÁÂ°Ä»³É·±Ã»Å¹Ä»¿¶Ï¿Ë¿¾·Æ³ÀÏ®½½Ë¿ÁÃ±¸Á¿Æ³»
Æ³³¼Î½ÁÇº³
  ³À»Á½Îµ¹Å¹Å··Æ°Å»³´®Å¹Æ¹Ä·Â®Ã¼·»³Ä¼³»³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ³ÄÆ¹ÄÂÁ½»Æ»¼°Ä¶»³É·±Ã»Å¹Ä¼»¿¶Ï¿Ë¿Æ¹Ä
  ¦Ã®Â·¸³Ä¼³»ÆÁÇ¢¾±½ÁÇ¼³»·»¶»¼ÎÆ·Ã³Æ¹ÄÅÇ¾¾ÎÃÈËÅ¹ÄÂÃÁÄÆÁ¼³ºÁÃ»Å¾¯¿Á·Â±Â·¶Á³¿ÁÉ°Ä¼»¿¶Ï¿ÁÇÆ¹Ä
  ·Â®Ã¼·»³ÄÆË¿ÂÃÁ´½¯Ê·Ë¿¼³»ÆË¿»¶±Ë¿¼·È³½³±Ë¿Å·ÅÉ¯Å¹¾·ÆÁÏÊÁÄ¼³»Æ¹¾ÁÃÈ°ÆË¿³¿³½³¾´³¿Î¾·¿Ë¿
  ¼»¿¶Ï¿Ë¿
  ·À¯Æ³Å¹¼³»·»Å°µ¹Å¹Å··Æ°Å»³´®Å¹ÂÃÁÄÆÁ¥Æ¹ÄÅÆÃ³Æ¹µ»¼°Ä¶»³É·±Ã»Å¹Ä¼³»³¿®½¹Ê¹Ä¼»¿¶Ï¿Ë¿ÆÁÇ¢¾±½ÁÇ
  ·ÂÁÂÆ·±³¼³»Á¯½·µÉÁÄµ»³Æ¹¿Â³Ã³¼Á½ÁÏº¹Å¹¼³»³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼°¶»³É·±Ã»Å¹ÆË¿³¿Á»µ¾®ÆË¿Å·¼³ºÇÅÆ¯Ã¹Å¹
  ¼³»ÆË¿¾¹·ÀÇÂ¹Ã·ÆÁÏ¾·¿Ë¿³¿Á»µ¾®ÆË¿
  ·»Å°µ¹Å¹ÂÃÁÄÆÁ¥¶»ÁÃºËÆ»¼Ð¿·¿·Ãµ·»Ð¿Å·Â·Ã»ÂÆÐÅ·»Ä¼³Æ®Æ»ÄÁÂÁ±·ÄÂ³Ã³Æ¹Ã·±Æ³»³¶Ç¿³¾±³Ç½ÁÂÁ±¹Å¹Ä
  °³ÂÁ¼½±Å·»ÄËÄÂÃÁÄÆ¹¿·È³Ã¾Áµ°Æ¹ÄÅÆÃ³Æ¹µ»¼°Äµ»³Æ¹¶»³É·±Ã»Å¹ÆË¿¼»¿¶Ï¿Ë¿

Συμβούλιο Καθυστερήσεων του Δ.Σ
(διοικητικό όργανο για την παρακολούθηση καθυστερήσεων – ΔΟΚ)
¥Æ¹¿$WWLFD%DQNÅÆ³Â½³±Å»³·¿³Ã¾Î¿»Å¹Ä¾·Æ¹¿£Ã®À¹Æ¹Ä¼Æ·½·ÅÆ»¼°ÄÂ»ÆÃÁÂ°Ä £ Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³ÄÆ¹Ä½½®¶ÁÄ
³Ã¯É·»ÅÇÅÆ³º·±¼³»½·»ÆÁÇÃµ·±¶»Á»¼¹Æ»¼ÎÎÃµ³¿Áµ»³Æ¹¿Â³Ã³¼Á½ÁÏº¹Å¹¼³ºÇÅÆ·Ã°Å·Ë¿ ¢ ¦Á¢
¶»³º¯Æ·» ÆÁ¿ ¼³Æ®½½¹½Á ´³º¾Î ³¿·À³ÃÆ¹Å±³Ä Å· ÅÉ¯Å¹ ¾· Æ»Ä ÇÂÎ½Á»Â·Ä ½·»ÆÁÇÃµ»¼¯Ä ¶Á¾¯Ä Æ¹Ä ¦Ã®Â·¸³Ä ¼³» »¶±ËÄ Å·
ÅÉ¯Å¹¾·Æ»Ä½·»ÆÁÇÃµ±·ÄÉÁÃ°µ¹Å¹ÄÂ»ÅÆÐÅ·Ë¿¼³»¶»³É·±Ã»Å¹ÄÆÁÇÁ¾³½®·ÀÇÂ¹Ã·ÆÁÏ¾·¿ÁÇÆ¾°¾³ÆÁÄÆÁÇÉ³ÃÆÁÈÇ½³¼±ÁÇ
¢»³Ã¾Á¶»ÎÆ¹Æ¯ÄÆÁÇÂ·Ã»µÃ®ÈÁ¿Æ³»³ÂÎÆÁ¼³¿Á¿»ÅÆ»¼ÎÂ½³±Å»ÁÂÁÂÆ»¼Ð¿ÇÂÁÉÃ·ÐÅ·Ë¿µ»³Æ¹¶»³É·±Ã»Å¹ÆË¿³¿Á»µ¾®ÆË¿
Å· ¼³ºÇÅÆ¯Ã¹Å¹ ¼³» ÆË¿ ¾¹ ·ÀÇÂ¹Ã·ÆÁÏ¾·¿Ë¿ ³¿Á»µ¾®ÆË¿ ÎÂËÄ ³ÇÆÎ ·¼®ÅÆÁÆ· »ÅÉÏ·» ÅÆ»Ä ÁÂÁ±·Ä ¾·Æ³ÀÏ ®½½Ë¿
Â·Ã»½³¾´®¿Á¿Æ³»
  ¶»³¾ÎÃÈËÅ¹ÆË¿¶»³º¯Å»¾Ë¿ÆÏÂË¿ÃÏº¾»Å¹Ä¼³»ÁÃ»ÅÆ»¼°Ä¶»·Çº¯Æ¹Å¹Ä³¿®ÇÂÎÉ³ÃÆÁÈÇ½®¼»Á¶³¿·±Ë¿
  ¼³»¹Â³Ã³¼Á½ÁÏº¹Å¹Æ¹Ä³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ®ÄÆÁÇÄ¾¯ÅË¼³Æ®½½¹½Ë¿¶·»¼ÆÐ¿³ÂÎ¶ÁÅ¹Ä
  ¶»³¾ÎÃÈËÅ¹¼³»Æ·¼¾¹Ã±ËÅ¹ÆË¿¼Ã»Æ¹Ã±Ë¿¾·´®Å¹Æ³ÁÂÁ±³º³·À·Æ®¸·Æ³»¹¾³¼ÃÁÂÃÎº·Å¾¹´»ËÅ»¾ÎÆ¹Æ³·¼®ÅÆÁÇ
  ÆÏÂÁÇÃÏº¾»Å¹Ä°ÁÃ»ÅÆ»¼°Ä¶»·Çº¯Æ¹Å¹Ä ³¿®ÂÆÇÀ¹¼³»ÉÃ°Å¹·»¶»¼Ð¿¶·¿¶ÃÁ¶»³µÃ³¾¾®ÆË¿
  ¢¼³ºÁÃ»Å¾ÎÄÆË¿Â³Ã³¾¯ÆÃË¿¼³»ÆÁÇ·ÏÃÁÇÄ³Ã¾Á¶»ÁÆ°ÆË¿ÆË¿ÁÃµ®¿Ë¿¼³»ÂÃÁÅÐÂË¿ÂÁÇ·¾Â½¯¼Á¿Æ³»
  ÅÆ¹¿³À»Á½Îµ¹Å¹Æ¹Ä´»ËÅ»¾ÎÆ¹Æ³Ä¼³»¼³Æ³½½¹½ÎÆ¹Æ³ÄÆÁÇÂÃÁÆ·»¿Î¾·¿ÁÇÆÏÂÁÇÃÏº¾»Å¹Ä¼³»ÅÆ¹¿¾·Æ¯Â·»Æ³
  Â³Ã³¼Á½ÁÏº¹Å¹Æ¹Ä·È³Ã¾Áµ°ÄÆÁÇ

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων
Â»ÆÃÁÂ°Æ³»Ã»¼°Ä»³¼Ç´¯Ã¿¹Å¹Ä³ÂÁÆ·½·±Æ³»³ÂÎÆÃ±³¾¹·¼Æ·½·ÅÆ»¼®¾¯½¹ÆÁÇ¥Â»ÆÃÁÂ°¶»³ÅÈ³½±¸·»Æ¹¿ÏÂ³ÃÀ¹
³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼°Ä¼³»¶»³È³¿ÁÏÄ¶»³¶»¼³Å±³Ä¼³Æ®Æ¹¶»³¶»¼³Å±³³¿®¶·»À¹ÄÇÂÁÊ°È»Ë¿¾·½Ð¿ÆÁÇ¥·¿Ð·Â»ÂÃÎÅº·Æ³
µ¿Ë¾Á¶ÁÆ·±ËÄÂÃÁÄÆ¹¿ÁÃº°·È³Ã¾Áµ°ÆË¿³ÃÉÐ¿·Æ³»Ã»¼°Ä¶»³¼Ç´¯Ã¿¹Å¹ÄÅ·ÅÉ¯Å¹¾·Æ¹¿¼·±¾·¿¹¿Á¾Áº·Å±³¼³»Æ»Ä
»ÅÉÏÁÇÅ·ÄÂÃ³¼Æ»¼¯Ä·Æ³»Ã»¼°Ä¶»³¼Ç´¯Ã¿¹Å¹Ä
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Επιτροπή Αποδοχών - Πολιτική Αποδοχών
 Â»ÆÃÁÂ° ÂÁ¶ÁÉÐ¿ Æ¹Ä $WWLFD %DQN ¹ ÁÂÁ±³ ³ÂÁÆ·½·±Æ³» ³ÂÁ¼½·»ÅÆ»¼® ³ÂÎ ¾¹ ·¼Æ·½·ÅÆ»¼® ¾¯½¹ ÆÁÇ »Á»¼¹Æ»¼ÁÏ
¥Ç¾´ÁÇ½±ÁÇÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä¯É·»ËÄ¼³º°¼Á¿Æ®Æ¹Ä¾·Æ³ÀÏ®½½Ë¿³ ¿³ÂÃÁ·ÆÁ»¾®¸·»³ÂÁÈ®Å·»ÄÅÉ·Æ»¼®¾·Æ»Ä³ÂÁ¶ÁÉ¯ÄÆÁÇ
ÂÃÁÅËÂ»¼ÁÏÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä¼³»ÆÁÇ¢¾±½ÁÇÂ·Ã»½³¾´³¿Á¾¯¿Ë¿ÎÅË¿¯ÉÁÇ¿·Â»ÂÆÐÅ·»ÄÅÆÁÇÄ³¿³½³¾´³¿Î¾·¿ÁÇÄ¼»¿¶Ï¿ÁÇÄ
¼³»Æ¹¶»³É·±Ã»Å°ÆÁÇÄ¼³»·»Å¹µ·±Æ³»ÅÆÁ¥µ»³Æ¹½°Ê¹³ÂÁÈ®Å·Ë¿´ ¿³ÇÂÁ´®½½·»ÂÃÁÆ®Å·»ÄÅÆ³¾¹·¼Æ·½·ÅÆ»¼®¾¯½¹
ÆÁÇ¥ÅÉ·Æ»¼®¾·Æ»Ä³ÂÁ¶ÁÉ¯ÄÆ¹Ä»Á±¼¹Å¹Ä»¶±ËÄÆË¿·¼Æ·½·ÅÆ»¼Ð¿¾·½Ð¿ÆÁÇ»Á»¼¹Æ»¼ÁÏ¥Ç¾´ÁÇ½±ÁÇ¼³ºÐÄ¼³»
ÆË¿ÇÊ¹½ÎÆ·Ã³³¾·»´Î¾·¿Ë¿ÇÂ³½½°½Ë¿Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä¼³»ÆÁÇ¢¾±½ÁÇÅÏ¾ÈË¿³¾·Æ¹¿·¼®ÅÆÁÆ·»ÅÉÏÁÇÅ³£Á½»Æ»¼°Æ¹Ä
¼³»µ ¿³·ÂÁÂÆ·Ï·»®¾·Å³Æ»Ä³ÂÁ¶ÁÉ¯ÄÆË¿³¿ÐÆ·ÃË¿ÅÆ·½·ÉÐ¿ÅÆ¹Á¿®¶³Æ¹Ä»³É·±Ã»Å¹Ä»¿¶Ï¿Ë¿¼³»ÅÆ¹Á¿®¶³Æ¹Ä
³¿Á¿»ÅÆ»¼°Ä¥Ç¾¾ÎÃÈËÅ¹Ä
¦Ã®Â·¸³·È³Ã¾Î¸·»ÂÁ½»Æ»¼°³ÂÁ¶ÁÉÐ¿¹ÁÂÁ±³³ÂÁÆ·½·±³¿³ÂÎÅÂ³ÅÆÁÆ¾°¾³Æ¹Ä·Æ³»Ã»¼°Ä¶»³¼Ç´¯Ã¿¹Å¹Ä¼³»¹ÁÂÁ±³
ÂÃÁËº·±Æ¹¿ÁÃº°³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼°¶»³É·±Ã»Å¹¼³»¼®½ÇÊ¹ÆË¿¼»¿¶Ï¿Ë¿ÂÁÇ¯É·»³¿³½®´·»°ÂÃÎ¼·»Æ³»¿³³¿³½®´·»
· Å¼ÁÂÎ Æ¹ ¶¹¾»ÁÇÃµ±³ ¾³¼ÃÁÂÃÎº·Å¾¹Ä ·Æ³»Ã»¼°Ä ³À±³Ä ¼³» ÆÁ¿ ¯½·µÉÁ ÆË¿ ¼»¿¶Ï¿Ë¿ ÂÁÇ ³¿³½³¾´®¿ÁÇ¿ Æ³ ÅÆ·½¯É¹
Æ¹Ä¹$WWLFD%DQNÈÃÁ¿Æ±¸·»ÐÅÆ·ÆÁ·Â±Â·¶Á¼³»¹¶»®ÃºÃËÅ¹ÆË¿³¾Á»´Ð¿¿³·±¿³»Æ¯ÆÁ»³ÂÁÇ¿³ÅÇ¾ÈË¿ÁÏ¿ÂÃÁÄÆ¹
ÅÇ¿Á½»¼°ÂÁ½»Æ»¼°½·»ÆÁÇÃµ±³ÄÆ¹ÄÂÃÁÄÆ¹¿·Â»É·»Ã¹¾³Æ»¼°Æ¹ÄÅÆÃ³Æ¹µ»¼°ÆÁÇÄÅÆÎÉÁÇÄÆ»Ä³À±·Ä¼³»Æ³¾³¼ÃÁÂÃÎº·Å¾³
ÅÇ¾È¯ÃÁ¿Æ®Æ¹Ä

Εκτελεστική Επιτροπή
¼Æ·½·ÅÆ»¼°Â»ÆÃÁÂ°Æ¹Ä$WWLFD%DQN¼³ºÁÃ±¸·»ÆÁÇÄÅ¼ÁÂÁÏÄ¼³»ÆÁÇÄ¾¯ÅÁ¾³¼ÃÁÂÃÎº·Å¾ÁÇÄÅÆÎÉÁÇÄÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä
¼³»ÂÃÁÅ¶»ÁÃ±¸·»Æ»ÄÂÁ½»Æ»¼¯ÄÆ³³¿³µ¼³±³¾¯Å³¼³»Æ»Ä·¿¯Ãµ·»·Äµ»³Æ¹¿ÂÃ³µ¾³ÆÁÂÁ±¹Å¹³ÇÆÐ¿

Επιτροπή Πληροφορικής
 Â»ÆÃÁÂ° £½¹ÃÁÈÁÃ»¼°Ä Æ¹Ä $WWLFD %DQN ÅÇÅÆ®º¹¼· ÅÆ³ Â½³±Å»³ Æ¹Ä £¦  ¾· Å¼ÁÂÎ ¿³ ¼³ºÁÃ±¸·» ¼³»
¿³ ¶»³É·»Ã±¸·Æ³» Æ³ ¯Ãµ³ £½¹ÃÁÈÁÃ»¼°Ä ¾· ´®Å¹ ÆÁ ¥ÆÃ³Æ¹µ»¼Î Â»É·»Ã¹Å»³¼Î ¥É¯¶»Á Æ¹Ä ¦Ã®Â·¸³Ä ¼³» Æ¹ ¥ÆÃ³Æ¹µ»¼°
£½¹ÃÁÈÁÃ»¼°Ä

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
£ÃËÆ³ÃÉ»¼ÎÄÃÎ½ÁÄÆ¹ÄÁ¿®¶³ÄÅËÆ·Ã»¼ÁÏ½¯µÉÁÇ  ·±¿³»¹·¼Æ±¾¹Å¹Æ¹Ä·Â®Ã¼·»³ÄÆË¿¥ÇÅÆ¹¾®ÆË¿ÅËÆ·Ã»¼ÁÏ
½¯µÉÁÇÂÁÇ¯É·»º·ÅÂ±Å·»¹»Á±¼¹Å¹Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³ÄÅ··Â±Â·¶Á»¼ÆÏÁÇ·¿ÆÃ»¼Ð¿§Â¹Ã·Å»Ð¿¼³»Çµ³ÆÃ»¼Ð¿Æ³»Ã·»Ð¿
¼³»ËÄ·¼ÆÁÏÆÁÇ·±¿³»·Â»ÈÁÃÆ»Å¾¯¿¹¾·ÆÁ¿¶»³Ã¼°¯½·µÉÁÆ¹Ä½·»ÆÁÇÃµ±³ÄÆË¿·¿½ÎµËÁ¿®¶Ë¿Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä¾¯Å³ÅÆÁ
Â½³±Å»ÁÆË¿»ÅÉÇÎ¿ÆË¿¶»³Æ®À·Ë¿ÆË¿ Á¾»Å¾³Æ»¼Ð¿¼³»ÂÁÂÆ»¼Ð¿ÃÉÐ¿ £¦ Æ¹Ä·µ¼·¼Ã»¾¯¿¹Ä¥ÆÃ³Æ¹µ»¼°Ä
³ÂÎ Æ¹¿ Â»ÆÃÁÂ° ½¯µÉÁÇ ÆË¿ ¼³Æ·ÇºÏ¿Å·Ë¿ Æ¹Ä »Á±¼¹Å¹Ä Æ¹Ä ¦Ã®Â·¸³Ä ¼³» ÆË¿ ·¼®ÅÆÁÆ· ³ÂÁÈ®Å·Ð¿ Æ¹Ä ¼³» Æ¹Ä
·½·µ¼Æ»¼°ÄÂÃ³¼Æ»¼°Ä
Á¿®¶³ÅËÆ·Ã»¼ÁÏ½¯µÉÁÇÆ¹Ä$WWLFD%DQN·±¿³»¶»Á»¼¹Æ»¼®³¿·À®ÃÆ¹Æ¹³ÂÎ¾Á¿®¶·Ä¾··¼Æ·½·ÅÆ»¼¯Ä³Ã¾Á¶»ÎÆ¹Æ·Ä
¼³» ³ÂÎ ÇÂ¹Ã·Å±·Ä ÂÁÇ ·±¿³» ³Ã¾Î¶»·Ä µ»³ Æ¹¿ ÂÃ³µ¾³ÆÁÂÁ±¹Å¹ ° ½Áµ»ÅÆ»¼ÁÂÁ±¹Å¹ ÅÇ¿³½½³µÐ¿ ¼³» ³¿³È¯Ã·Æ³» ÅÆÁ ¥
¾¯ÅËÆ¹ÄÂ»ÆÃÁÂ°Ä½¯µÉÁÇ¼³»ÅÆÁ¿»·ÇºÏ¿Á¿Æ³¥Ï¾´ÁÇ½Á¾·Æ®³ÂÎÆÁ¿¼³ºÁÃ»Å¾ÎÆË¿¼³Æ®½½¹½Ë¿ÂÃÁÍÂÁº¯Å·Ë¿ÂÁÇ
¶»³ÅÈ³½±¸ÁÇ¿Æ¹¿³¿·À³ÃÆ¹Å±³Æ¹Ä
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¯É·»¾·Æ³ÀÏ®½½Ë¿Æ»Ä·À°Ä³Ã¾Á¶»ÎÆ¹Æ·Ä
























¦Á¿¯½·µÉÁÆ¹Ä·È³Ã¾Áµ°Ä¼³»³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ³ÄÆË¿¾¯ÆÃË¿ÂÃÁÅÆ³Å±³Ä¶»³¶»¼³Å»Ð¿¼³»½·»ÆÁÇÃµ»Ð¿Æ¹Ä
¦Ã®Â·¸³ÄÆ¹Ä·È³Ã¾Áµ°Ä¼³»Æ¹ÄÅÇ¿·ÉÁÏÄÆ°Ã¹Å¹ÄÆÁÇ¼³¿Á¿»Å¾ÁÏ·»ÆÁÇÃµ±³Ä¼³»ÆÁÇ³Æ³ÅÆ³Æ»¼ÁÏÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä
¼³»ÆË¿¼³¿Á¿»Å¾Ð¿¼³»Á¶¹µ»Ð¿ÂÁÇ¯ÉÁÇ¿º·ÅÂ»ÅÆ·±³Ã¾Á¶±ËÄµ»³Æ¹¿·ÏÃÇº¾¹Á¾³½°¼³»³ÅÈ³½°¶»·À³µËµ°
ÆË¿·Â»¾¯ÃÁÇÄ·Ãµ³Å»Ð¿
¦Á¿¯½·µÉÁÆ¹Ä³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ³ÄÆË¿¶»³¶»¼³Å»Ð¿ÂÁÇ¯ÉÁÇ¿¼³º»·ÃËº·±µ»³ÆÁ¿¯½·µÉÁ¼³»Æ¹¶»³É·±Ã»Å¹¶»³ÈÎÃË¿
ÆÃ³Â·¸»¼Ð¿¼»¿¶Ï¿Ë¿ÂÁÇ¯ÉÁÇ¿³¿³½¹Èº·±»¶»³±Æ·Ã³ÆÁÇÂ»ÅÆËÆ»¼ÁÏ·¼Æ»¾Ð¿Æ³ÄÆ¹¿Â»º³¿°¸¹¾»®Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä
³Âl³ÇÆÁÏÄ
¦¹¶»·¿¯Ãµ·»³Æ³¼Æ»¼Ð¿°·»¶»¼Ð¿·½¯µÉË¿ÂÃÁ¼·»¾¯¿ÁÇ¿³¶»³¾ÁÃÈËº·±³¿Æ»¼·»¾·¿»¼°³¿·À®ÃÆ¹Æ¹¼³»Æ·¼¾¹Ã»Ë¾¯¿¹
®ÂÁÊ¹µ»³Æ¹¿·Â®Ã¼·»³¼³»Æ¹¿³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ³ÆÁÇ¥Å··Â±Â·¶ÁÂ»ÅÆËÆ»¼ÁÏ»¶ÃÏ¾³ÆÁÄ¼³»Å··Â±Â·¶Á
¢¾±½ÁÇ¼³ºÐÄ¼³»ÅÆ»ÄÂ·Ã»ÂÆÐÅ·»ÄÂÁÇÇÂ®ÃÉÁÇ¿·¿¶·±À·»Äµ»³´½®´¹ÆË¿ÅÇ¾È·ÃÎ¿ÆË¿Æ¹ÄÆÃ®Â·¸³Ä°ÆË¿
ºÇµ³ÆÃ»¼Ð¿Æ¹Ä¾·Å¼ÁÂÎÆ¹¶»·ÀÁ¶»¼°·À¯Æ³Å¹ÆÁÇº¯¾³ÆÁÄ¼³»Æ¹¿·À³¼Ã±´ËÅ¹Æ¹Ä¯¼Æ³Å¹ÄÆ¹ÄÆÇÉÎ¿¸¹¾±³Ä

  ·È³Ã¾Î¸·» Æ³ »·º¿° ½·µ¼Æ»¼® £ÃÎÆÇÂ³  6WDQGDUGV  ¼³» ÆÁ¿ Ð¶»¼³ ·Á¿ÆÁ½Áµ±³Ä ,, &RGH RI (WKLFV 
½³¾´®¿·»ÇÂÎÊ¹¼³»·È³Ã¾Î¸·»ËÄ»ÅÉÏÁÇ¿Æ»ÄÅÇ¾´ÁÇ½·ÇÆ»¼¯ÄÁ¶¹µ±·Ä·Â±ÆË¿»·º¿Ð¿£ÃÁÆÏÂË¿ ,,$lV3UDFWLFH
$GYLVRULHV Æ»ÄÁ¶¹µ±·ÄÂÃ³¼Æ»¼Ð¿¼³»º¯Å·Ë¿ ,,$lV3UDFWLFH*XLGHVDQG3RVLWLRQ3DSHUV Æ»Ä¶»·º¿ÐÄ³¿³µ¿ËÃ»Å¾¯¿·Ä
´¯½Æ»ÅÆ·Ä ·½·µ¼Æ»¼¯Ä ÂÃ³¼Æ»¼¯Ä ÂÁÇ ¯ÉÁÇ¿ ·¼¶Áº·± ³ÂÎ Â³µ¼ÁÅ¾±ËÄ ³¿³µ¿ËÃ»Å¾¯¿ÁÇÄ ÁÃµ³¿»Å¾ÁÏÄ ° ·ÂÁÂÆ»¼¯Ä ³ÃÉ¯Ä
¼³ºÐÄ·Â±Å¹Ä¼³»Æ»Ä¼³Æ·ÇºÇ¿Æ°Ã»·ÄÁ¶¹µ±·ÄÂÁ½»Æ»¼¯Ä¶»³¶»¼³Å±·Ä¼³»¾·ºÁ¶Á½Áµ±·Ä·ÅËÆ·Ã»¼ÁÏ·½¯µÉÁÇ¢»·½·µ¼Æ¯Ä
Æ¹Ä·È³Ã¾Î¸ÁÇ¿¼³»ÇÂ·Ã³ÅÂ±¸ÁÇ¿Æ»Ä³ÃÉ¯ÄÆ¹Ä³¼·Ã³»ÎÆ¹Æ³Ä³¿Æ»¼·»¾·¿»¼ÎÆ¹Æ³Ä·¾Â»ÅÆ·ÇÆ»¼ÎÆ¹Æ³Ä¼³»·Â®Ã¼·»³Ä

Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης
»·ÏºÇ¿Å¹³¿Á¿»ÅÆ»¼°Ä¥Ç¾¾ÎÃÈËÅ¹ÄÆ¹Ä$WWLFD%DQN½·»ÆÁÇÃµ·±¾·Å¼ÁÂÎÆ¹¿ÂÃÎ½¹Ê¹¼³»³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼°¶»³É·±Ã»Å¹
ÆË¿¼»¿¶Ï¿Ë¿¾¹ÅÇ¾¾ÎÃÈËÅ¹ÄÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä¼³»ÆË¿·Æ³»Ã·»Ð¿ÆÁÇ¢¾±½ÁÇÆ¹ÄÂÃÁÄÆÁ·¼®ÅÆÁÆ·¿Á¾Á¼³¿Á¿»ÅÆ»¼ÎÂ½³±Å»Á
ÂÁÇ ¶»¯Â·» Æ¹ ½·»ÆÁÇÃµ±³ ÆÁÇÄ ¾· Æ¹ º¯ÅÂ»Å¹ ¼³Æ®½½¹½Ë¿ ÂÁ½»Æ»¼Ð¿ ¼³» ¶»³¶»¼³Å»Ð¿ ¼³» Æ¹¿ Ç»Áº¯Æ¹Å¹ ¾¹É³¿»Å¾Ð¿
³¿³µ¿ÐÃ»Å¹Ä·½¯µÉÁÇ¼³»Â³Ã³¼Á½ÁÏº¹Å¹ÄÆË¿ÅÉ·Æ»¼Ð¿¼»¿¶Ï¿Ë¿
ÅÏÅÆ³Å¹¼³»¹¶Á¾°Æ¹Ä»·ÏºÇ¿Å¹Ä³¿Á¿»ÅÆ»¼°Ä¥Ç¾¾ÎÃÈËÅ¹ÄÁÃ±¸·Æ³»³ÂÎÆÁ¥Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä¾·¼Ã»Æ°Ã»³ÆÁ°ºÁÄ
Æ¹¿³¼·Ã³»ÎÆ¹Æ³ÆÁ¼ÏÃÁÄÆ¹¿·Â³Ã¼°¼³»Â»ÅÆÁÂÁ»¹¾¯¿¹¼³Æ®ÃÆ»Å¹Æ¹¿·¾Â·»Ã±³Å·³¿Æ±ÅÆÁ»É·Äº¯Å·»Ä¼³»·Ãµ³Å±·Ä¼³»
Æ¹µ¿ÐÅ¹ÆË¿·Ãµ³Å»Ð¿¼³»¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÁÆ°ÆË¿Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä
¢»·ÇºÇ¿Æ°Ä¼³»ÆÁÂÃÁÅËÂ»¼ÎÆ¹Ä»·ÏºÇ¿Å¹Ä·±¿³»¶»Á»¼¹Æ»¼®³¿·À®ÃÆ¹ÆÁ»¼³Æ®Æ¹¿®Å¼¹Å¹ÆË¿¼³º¹¼Î¿ÆË¿ÆÁÇÄ³ÂÎ
Î½³ Æ³ ®½½³ ÇÂ¹Ã·Å»³¼® Ãµ³¿³ Æ¹Ä ¦Ã®Â·¸³Ä ·¿ ¾ÂÁÃÁÏ¿ ¿³ ¼³Æ¯ÉÁÇ¿ ®½½¹ º¯Å¹ ÂÁÇ ¯ÃÉ·Æ³» Å· ÅÏµ¼ÃÁÇÅ¹ ¾· Æ»Ä
ÇÂÁÉÃ·ÐÅ·»Ä ÆÁÇÄ ·¿ ·Â»ÆÃ¯Â·Æ³» ·Â±Å¹Ä ¼³» ¹ ·¼ÆÎÄ ¦Ã®Â·¸³Ä ¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÎÆ¹Æ® ÆÁÇÄ ÎÆ³¿ ³ÇÆ° ¾ÂÁÃ·± ¿³ ¯ÃÉ·Æ³» Å·
ÅÏµ¼ÃÁÇÅ¹¾·ÆÁÃÎ½Á¼³»Æ³¼³º°¼Á¿Æ®ÆÁÇÄ
»·ÏºÇ¿Å¹³¿Á¿»ÅÆ»¼°Ä¥Ç¾¾ÎÃÈËÅ¹Ä¯É·»Æ»Ä·À°Ä³Ã¾Á¶»ÎÆ¹Æ·Ä¾·Æ³ÀÏ®½½Ë¿
  »Å¹µ·±Æ³»ÂÃÁÄÆ¹»Á±¼¹Å¹µ»³º¯¾³Æ³ÂÁÇ³ÈÁÃÁÏ¿ÅÆ¹É®Ã³À¹¼³»Æ¹¿Ç½ÁÂÁ±¹Å¹Æ¹ÄÂÁ½»Æ»¼°ÄÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä
  ¼³»ÆÁÇ¢¾±½ÁÇÆ¹ÄÅÆÁÂ·¶±ÁÆ¹Ä¼³¿Á¿»ÅÆ»¼°ÄÅÇ¾¾ÎÃÈËÅ¹Ä½³¾´®¿Á¿Æ³ÄÇÂÎÊ¹ÆÁº·Å¾»¼ÎÂ½³±Å»Áµ»³Æ¹¿·Æ³»Ã»¼°
  ¶»³¼Ç´¯Ã¿¹Å¹¼³»Æ¹¿·ÂÁÂÆ·±³ÆÁÇÉÃ¹¾³ÆÁÂ»ÅÆËÆ»¼ÁÏÅÇÅÆ°¾³ÆÁÄ
  £³Ã³¼Á½ÁÇº·±¼³»¾·½·Æ®ÅÇÅÆ¹¾³Æ»¼®ÆÁº·Å¾»¼Î¼³»¼³¿Á¿»ÅÆ»¼ÎÂ½³±Å»ÁÂÁÇ¶»¯Â·»Æ¹½·»ÆÁÇÃµ±³Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä¼³»
  ÆÁÇ¢¾±½ÁÇ¼³»·¿¶·»¼Æ»¼®¸¹Æ°¾³Æ³ÂÃÁÅÆ³Å±³Ä¶·¶Á¾¯¿Ë¿ÂÃÁÅËÂ»¼ÁÏÉ³Ã³¼Æ°Ã³·Æ³»Ã»¼°Ä¶»³¼Ç´¯Ã¿¹Å¹Ä
  ÂÃÁÅÆ³Å±³Ä¼³Æ³¿³½ËÆ°¼³»·Â·¿¶ÇÆÐ¿
  ¼¶±¶·»ÅÉ·Æ»¼¯ÄÁ¶¹µ±·Äµ»³Æ¹¿ÂÃÁÅ³Ã¾Áµ°ÆË¿·ÅËÆ·Ã»¼Ð¿¶»³¶»¼³Å»Ð¿¼³»ÆÁÇÅËÆ·Ã»¼ÁÏ³¿Á¿»Å¾ÁÏ·»ÆÁÇÃµ±³Ä
  Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä¼³»ÆË¿Çµ³ÆÃ»¼Ð¿·Æ³»Ã»Ð¿ÅÆÁ¿Á¾»¼Î¼³»¼³¿Á¿»ÅÆ»¼ÎÂ½³±Å»Á
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5.2. Ενημέρωση Επενδυτών. Εξυπηρέτηση Μετόχων
Τμήμα Μετοχολογίου και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών
¼³½°Â½¹ÃÁÈÎÃ¹Å¹¼³»·¿¹¾¯ÃËÅ¹ÆË¿¾·ÆÎÉË¿µ»³Æ»Ä·Æ³»Ã»¼¯ÄÇÂÁº¯Å·»Ä³ÂÁÆ·½·±ÂÃÁÍÂÎº·Å¹µ»³Æ¹ÅËÅÆ°®Å¼¹Å¹
ÆË¿ ¶»¼³»Ë¾®ÆË¿ ÆÁÇÄ Â»Â½¯Á¿ ¹ ·¿·Ãµ° ÅÇ¾¾·ÆÁÉ° ÆÁÇÄ Å· ´³Å»¼¯Ä ÅÆÃ³Æ¹µ»¼¯Ä ³ÂÁÈ®Å·»Ä ³ÂÁÆ·½·± ¶·±µ¾³ ¼³½°Ä
·Æ³»Ã»¼°Ä¶»³¼Ç´¯Ã¿¹Å¹Ä
¥ÆÁÉ·ÏÁ¿Æ³Ä ÅÆ¹¿ ¯µ¼³»Ã¹ ¼³» Â½°Ã¹ ·¿¹¾¯ÃËÅ¹ ¹ ¦Ã®Â·¸³ ¯É·» º¯Å·» ÅÆ¹ ¶»®º·Å¹ ÆÁÇ ·Â·¿¶ÇÆ»¼ÁÏ ¼Á»¿ÁÏ ÆÁ ¦¾°¾³
·ÆÁÉÁ½Áµ±ÁÇ ¼³» Æ³»Ã»¼Ð¿ ¿³¼Á»¿ÐÅ·Ë¿ Æ¹Ä »·ÏºÇ¿Å¹Ä ·¾³ÆÁÈÇ½³¼°Ä ¼³» §ÂÁÅÆ°Ã»À¹Ä ©Ã¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼Ð¿
Ã³ÅÆ¹Ã»ÁÆ°ÆË¿¼³»ÆÁ¦¾°¾³¿¹¾¯ÃËÅ¹ÄÂ·¿¶ÇÆÐ¿Æ¹Ä£·Ã»ÁÉ°ÄÇºÏ¿¹Ä¥ÆÃ³Æ¹µ»¼ÁÏ¥É·¶»³Å¾ÁÏ Â»¼Á»¿Ë¿±³Ä¢»
¾Á¿®¶·Ä³ÇÆ¯Ä¯ÉÁÇ¿Æ¹¿·ÇºÏ¿¹Æ¹Ä
















¿¹¾¯ÃËÅ¹ÄÆÁÇ·Â·¿¶ÇÆ»¼ÁÏ¼Á»¿ÁÏÅÉ·Æ»¼®¾·Æ»Ä·À·½±À·»ÄÅÆ¹¿¦Ã®Â·¸³¼³»Æ¹¿®Å¼¹Å¹ÆË¿¶»¼³»Ë¾®ÆË¿
ÆË¿¾·ÆÎÉË¿¾·´®Å¹Æ¹¿»ÅÉÏÁÇÅ³¿Á¾Áº·Å±³¼³»ÆÁ³Æ³ÅÆ³Æ»¼ÎÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä
¦°Ã¹Å¹ÄÆÁÇ¾·ÆÁÉÁ½Áµ±ÁÇ¼³»·Â»¼Á»¿Ë¿±³Ä¾·ÆÁ©Ã¹¾³Æ»ÅÆ°Ã»Áº¹¿Ð¿µ»³º¯¾³Æ³¾·Æ³´±´³Å¹ÄÆË¿¾·ÆÁÉÐ¿
ÅÆÁÇÄ¶»¼³»ÁÏÉÁÇÄ³ÂÎ¼½¹ÃÁ¿Á¾»¼°¶»³¶ÁÉ°
¿ËÅÆÁÂÁ±¹Å¹ÄÆË¿ÅÇ¿³½½³µÐ¿ÂÃÁÅÐÂË¿ÂÁÇ¯ÉÁÇ¿ÂÃÎÅ´³Å¹Å·ÂÃÁ¿Á¾»³¼¯ÄÂ½¹ÃÁÈÁÃ±·Ä 
³ÂÎÈ³Å¹ÆÁÇ¥Æ¹ÄÂ»ÆÃÁÂ°Ä·È³½³»³µÁÃ®Ä
¿ËÅÆÁÂÁ±¹Å¹ÄÅÆ»Ä·ÂÁÂÆ»¼¯Ä³ÃÉ¯ÄÆË¿¾·Æ³´Á½Ð¿Å¹¾³¿Æ»¼Ð¿ÅÇ¾¾·ÆÁÉÐ¿  

Â»Â½¯Á¿ ¹ $WWLFD %DQN ÂÃÁ¼·»¾¯¿ÁÇ ¿³ ·À³ÅÈ³½±¸·» Å· Î½ÁÇÄ ÆÁÇÄ ¾·ÆÎÉÁÇÄ Æ¹Ä ·Ï¼Á½¹ ¼³» »ÅÎÆ»¾¹ ÂÃÎÅ´³Å¹ ÅÆ»Ä
¶»®ÈÁÃ·Ä Â½¹ÃÁÈÁÃ±·Ä ¶»³Æ¹Ã·± ·¿·ÃµÎ »ÅÆÎÆÁÂÁ ÅÆÁ¿ ÁÂÁ±Á ¶¹¾ÁÅ»·Ï·» ÆÁ¿ ¼Ð¶»¼³ ·Æ³»Ã»¼°Ä ¶»³¼Ç´¯Ã¿¹Å¹Ä ÂÁÇ
·È³Ã¾Î¸·» ÅÆÁ»É·±³ µ»³ Æ¹¿ ¶»Á»¼¹Æ»¼° ¶»®ÃºÃËÅ¹ ¼³» ÆÁÇ »¶»Á¼Æ¹Å»³¼ÁÏ Æ¹Ä ¼³º·ÅÆÐÆÁÄ ¼³ºÐÄ ¼³» ®½½·Ä ÉÃ°Å»¾·Ä
Â½¹ÃÁÈÁÃ±·Äµ»³ÆÁÇÄ¾·ÆÎÉÁÇÄ¼³»ÆÁÇÄ·Â·¿¶ÇÆ¯Ä

5.3. Εξυπηρέτηση Πελατών
»³Æ¹¿$WWLFD%DQN¹´·½Æ±ËÅ¹Æ¹ÄÂÁ»ÎÆ¹Æ³ÄÆË¿ÂÃÁÅÈ·ÃÎ¾·¿Ë¿ÇÂ¹Ã·Å»Ð¿³ÂÁÆ·½·±³¿³ÂÎÅÂ³ÅÆÁ¼Á¾¾®Æ»Æ¹Ä¯¿¿Á»³ÄÆ¹Ä
¼Á»¿Ë¿»¼°Ä·ÇºÏ¿¹Ä¥Æ¹¿$WWLFD%DQN¼®º·Â³Ã®ÂÁ¿Á°ÂÃÎÆ³Å¹³ÂÁÆ·½·±³ÈÁÃ¾°µ»³´·½Æ±ËÅ¹¦Ã®Â·¸³·È³Ã¾Î¸·»
Æ¹¿£Ã®À¹ÆÁÇ»Á»¼¹Æ°Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³ÄÆ¹Ä½½®¶ÁÄ¼³»Æ»ÄÅÉ·Æ»¼¯Ä¶»³Æ®À·»ÄÆÁÇ ÅÉ·Æ»¼®
¾· Æ¹¿ ¶»³È®¿·»³ ÆË¿ ÅÇ¿³½½³µÐ¿ ¼³» Æ¹¿ ·À¯Æ³Å¹ ¼³» ¶»·Çº¯Æ¹Å¹ ÆË¿ Â³Ã³ÂÎ¿Ë¿ ÆË¿ Â·½³ÆÐ¿ ¼³» ÅÇ¿³½½³ÅÅÎ¾·¿Ë¿
ÅÇ¾¾·Æ¯É·» ÅÆÁ º·Å¾Î ÆÁÇ ¦Ã³Â·¸»¼ÁÏ ·ÅÁ½³´¹Æ° ¼³» ¶·Å¾·Ï·Æ³» ³ÂÎ Æ»Ä ¶»³¶»¼³Å±·Ä ÂÁÇ ·È³Ã¾Î¸·»  ¶»³¶»¼³Å±³
·À¯Æ³Å¹Ä ¼³» ³¿Æ»¾·ÆÐÂ»Å¹Ä Â³Ã³ÂÎ¿Ë¿ ¼³Æ³µÃ®È·Æ³» ³¿³½ÇÆ»¼® Å· ÅÉ·Æ»¼° £Á½»Æ»¼° »³È®¿·»³Ä ¥Ç¿³½½³µÐ¿ ¼³»
»³É·±Ã»Å¹Ä£³Ã³ÂÎ¿Ë¿£·½³ÆÐ¿ÂÁÇ¯É·»¼³Æ³ÃÆ±Å·»¼³»·È³Ã¾Î¸·»¹¦Ã®Â·¸³
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6. Διαχείριση Κινδύνων. Κεφαλαιακή Επάρκεια.
¢ ¾»½ÁÄÆ¹Ä$WWLFD%DQN·¼Æ±º·Æ³»Å·¶»®ÈÁÃÁÇÄÉÃ¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼ÁÏÄ¼»¿¶Ï¿ÁÇÄÁ»Å¹¾³¿Æ»¼ÎÆ·ÃÁ»³ÂÎÆÁÇÄÁÂÁ±ÁÇÄ
·±¿³» Á  Â»ÅÆËÆ»¼ÎÄ ¼±¿¶Ç¿ÁÄ Á ¼±¿¶Ç¿ÁÄ ³µÁÃ®Ä ¶¹½³¶° Á ¼±¿¶Ç¿ÁÄ ³ÂÎ Æ»Ä ¾·Æ³´Á½¯Ä Å· ÅÇ¿³½½³µ¾³Æ»¼¯Ä »ÅÁÆ»¾±·Ä
·Â»ÆÎ¼»³ ¼³» Æ»¾¯Ä ³µÁÃ®Ä Á ½·»ÆÁÇÃµ»¼ÎÄ ¼±¿¶Ç¿ÁÄ ¼³ºÐÄ ¼³» Á ¼±¿¶Ç¿ÁÄ Ã·ÇÅÆÎÆ¹Æ³Ä ¢ ¾»½ÁÄ ¯É·» ³¿³ÂÆÏÀ·» ÆÁÇÄ
¼³Æ®½½¹½ÁÇÄ ¾¹É³¿»Å¾ÁÏÄ µ»³ Æ¹¿ Â³Ã³¼Á½ÁÏº¹Å¹ ¼³» Æ¹ ¶»³É·±Ã»Å¹ ÆË¿ ¼»¿¶Ï¿Ë¿ ÐÅÆ· ¿³ ³ÂÁÈ·Ïµ·Æ³» ¹ ÇÂ·Ã´Á½»¼°
ÅÇµ¼¯¿ÆÃËÅ¹ÆÁÇÄ
¥ÆÁ¿ ¾»½Á ½·»ÆÁÇÃµÁÏ¿ ¾»³ Å·»Ã® ³ÂÎ º·Å¾»¼® ÎÃµ³¿³ ÂÁÇ ¯ÉÁÇ¿ ËÄ ´³Å»¼Î ¯ÃµÁ Æ¹ ¶»³É·±Ã»Å¹ ¼»¿¶Ï¿Ë¿ »¶»¼ÎÆ·Ã³
ÅÆÁ¿ ¾»½Á ½·»ÆÁÇÃµ·± ³¿·À®ÃÆ¹Æ¹ »·ÏºÇ¿Å¹ »³É·±Ã»Å¹Ä »¿¶Ï¿Ë¿ ¹ ÁÂÁ±³ ÁÃµ³¿ËÆ»¼® ³¿³È¯Ã·Æ³» ÅÆ¹¿ Â»Æ·½»¼°
£·Ã»ÁÉ°£±ÅÆ¹Ä¼³»»³É·±Ã»Å¹Ä»¿¶Ï¿Ë¿·¿Ð·±¿³»º·Å¾Áº·Æ¹¾¯¿¹¹ÅÇ¾¾·ÆÁÉ°ÆÁÇ»·ÇºÇ¿Æ°»³É·±Ã»Å¹Ä»¿¶Ï¿Ë¿Å·
¶»®ÈÁÃ·Ä³¿ÐÆ³Æ·Ä·Â»ÆÃÁÂ¯Ä $/&2»³É·±Ã»Å¹Ä³ºÇÅÆ·Ã°Å·Ë¿¼³»£½¹ÃÁÈÁÃ»¼°Ä ¼³»¥Ç¾´ÁÏ½»³ £»ÅÆÁ¶ÁÆ°Å·Ë¿
¼³»³ºÇÅÆ·Ã°Å·Ë¿ ¢ ³Å»¼ÎÄÃÎ½ÁÄÆ¹Ä·±¿³»¹Â³Ã³¼Á½ÁÏº¹Å¹Î½Ë¿ÆË¿¼»¿¶Ï¿Ë¿ÅÆÁÇÄÁÂÁ±ÁÇÄ¾ÂÁÃ·±¿³
·¾Â½³¼·±Á¾»½ÁÄ¼³»¹¶»³Æ°Ã¹Å¹ÆÁÇ·Â»Â¯¶ÁÇ³¿®½¹Ê¹Ä·Â»É·»Ã¹¾³Æ»¼Ð¿¼»¿¶Ï¿Ë¿·¿ÆÎÄÆË¿ÂÃÁ¼³ºÁÃ»Å¾¯¿Ë¿ÁÃ±Ë¿
¦Á »Á»¼¹Æ»¼Î ¥Ç¾´ÁÏ½»Á ·±¿³» ÇÂ·ÏºÇ¿Á µ»³ Æ¹¿ ¯µ¼Ã»Å¹ ¼³» Æ¹¿ Â·Ã»Á¶»¼° ³¿³º·ÐÃ¹Å¹ ÆÁÇ ÂÃÁÈ±½ ¼»¿¶Ï¿ÁÇ ÂÁÇ
³¿³½³¾´®¿·»Á¾»½ÁÄ ULVNDSSHWLWH £»ÁÅÇµ¼·¼Ã»¾¯¿³ÆÁ¥Â³Ã³¼Á½ÁÇº·±ÆÁ¿¼±¿¶Ç¿ÁÅÇ¿Á½»¼®·Â»½¯µ·»Æ³ÂÃÎÅËÂ³
¼³»Æ³ÎÃµ³¿³ÂÁÇ¯ÉÁÇ¿Æ¹¿³Ã¾Á¶»ÎÆ¹Æ³µ»³Æ¹¿¶»³É·±Ã»Å¹ÆË¿¼»¿¶Ï¿Ë¿ÂÁÇ³¿Æ»¾·ÆËÂ±¸·»Á ¾»½ÁÄ¼³»³¿³º¯Æ·»ÅÆ»Ä
³Ã¾Î¶»·Ä·Â»ÆÃÁÂ¯Ä¼³»¶»·ÇºÏ¿Å·»Ä·ÇºÏ¿·Äµ»³Æ¹¿Ç»Áº¯Æ¹Å¹ÂÁ½»Æ»¼Ð¿¼³»ÂÃ³¼Æ»¼Ð¿¶»³É·±Ã»Å¹Ä¼»¿¶Ï¿Ë¿
v½½³ º·Å¾»¼® ÎÃµ³¿³ ÅÆ³ ÁÂÁ±³ ÅÆ¹Ã±¸·Æ³» ¹ »³É·±Ã»Å¹ »¿¶Ï¿Ë¿ ·±¿³» ¹ Â»ÆÃÁÂ° ½¯µÉÁÇ ¹ Â»ÆÃÁÂ° »³É·±Ã»Å¹Ä
»¿¶Ï¿Ë¿¹Â»ÆÃÁÂ°»³É·±Ã»Å¹Ä¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏp£³º¹Æ»¼ÁÏ $/&2 Á»Â»ÆÃÁÂ¯Ä»³É·±Ã»Å¹Ä³ºÇÅÆ·Ã°Å·Ë¿¼³ºÐÄ¼³»
¹Â»ÆÃÁÂ°£»ÅÆÁ¶ÁÆ°Å·Ë¿ÆÁ¥Ç¾´ÁÏ½»Á£»ÅÆÁ¶ÁÆ°Å·Ë¿¼³»¹¿ÐÆ³Æ¹µ¼Ã»Æ»¼°Â»ÆÃÁÂ°Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä

6.1. Πιστωτικός Κίνδυνος
¢ Â»ÅÆËÆ»¼ÎÄ ¼±¿¶Ç¿ÁÄ ÂÃÁ¼ÏÂÆ·» ¼ÇÃ±ËÄ ³ÂÎ Æ»Ä ¶³¿·»Á¶ÁÆ°Å·»Ä Æ»Ä ·µµÇ°Å·»Ä ¼³» Æ¹¿ ¶»³É·±Ã»Å¹ ¶»³º·Å±¾Ë¿ «Ä
Â»ÅÆËÆ»¼ÎÄ¼±¿¶Ç¿ÁÄÁÃ±¸·Æ³»Á¼±¿¶Ç¿ÁÄ¿³ÇÂÁÅÆ·±¹¦Ã®Â·¸³¸¹¾»¯Ä·À³»Æ±³ÄÆ¹Ä³º¯Æ¹Å¹ÄÆË¿ÅÇ¾´³Æ»¼Ð¿ÇÂÁÉÃ·ÐÅ·Ë¿
ÆË¿Â·½³ÆÐ¿°ÆË¿³¿Æ»ÅÇ¾´³½½Î¾·¿Ë¿
¢ Â»ÅÆËÆ»¼ÎÄ ¼±¿¶Ç¿ÁÄ ³ÂÁÆ·½·± Æ¹¿ Â»Á Å¹¾³¿Æ»¼° Â¹µ° ¼»¿¶Ï¿ÁÇ µ·µÁ¿ÎÄ ÂÁÇ ÇÂÁÉÃ·Ð¿·»  ÆÁ¿ ¾»½Á ¿³ º¯Æ·» ËÄ
ÂÃËÆ³ÃÉ»¼Î ÅÆÎÉÁ Æ¹ ÅÇÅÆ¹¾³Æ»¼° Â³Ã³¼Á½ÁÏº¹Å¹ ¼³» Æ¹¿ ³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼° ¶»³É·±Ã»Å° ÆÁÇ · ÅÆÎÉÁ Æ¹¿ ¼³½ÏÆ·Ã¹
¶»³É·±Ã»Å¹ÇÂ®ÃÉ·»ÅÇ¿·É°Ä³¿³º·ÐÃ¹Å¹ÆË¿Â»ÅÆËÆ»¼Ð¿ÂÁ½»Æ»¼Ð¿ÆÁÇ¢¾±½ÁÇ¼³»Â³Ã³¼Á½ÁÏº¹Å¹Æ¹ÄÅÇ¾¾ÎÃÈËÅ¹ÄÆË¿
ÅÉ·Æ»¼Ð¿ÇÂ¹Ã·Å»³¼Ð¿¾Á¿®¶Ë¿¾·Æ»ÄÂÁ½»Æ»¼¯Ä³ÇÆ¯Ä
 ¦Ã®Â·¸³ ÂÃÁÅ¶±¶·» »¶»³±Æ·Ã¹ Å¹¾³Å±³ ÅÆ¹¿ ³¿®ÂÆÇÀ¹ ·Ãµ³½·±Ë¿ ·ÅËÆ·Ã»¼°Ä ³À»Á½Îµ¹Å¹Ä ÆË¿ ¼»¿¶Ï¿Ë¿ ´®Å·»
ÅÇµ¼·¼Ã»¾¯¿Ë¿ É³Ã³¼Æ¹Ã»ÅÆ»¼Ð¿ ³¿® ·±¶ÁÄ ÉÃ¹¾³ÆÁ¶ÁÆ»¼ÁÏ ³¿Á±µ¾³ÆÁÄ  ÂÃÁÅÂ®º·»³ ³ÇÆ° ·±¿³» ·ÇºÇµÃ³¾¾»Å¾¯¿¹ ¾·
Æ»Ä³Â³»Æ°Å·»ÄÂÁÇ·Â»´®½½Á¿Æ³»³ÂÎÆÁ·ÂÁÂÆ»¼ÎÂ½³±Å»ÁÂ·Ã±ÇÂÁ½Áµ»Å¾ÁÏÆ¹Ä¼·È³½³»³¼°Ä·Â®Ã¼·»³Äµ»³Æ»ÄÆÃ®Â·¸·Ä
³Å»½·±³ 
¦¹¿³Ã¾Á¶»ÎÆ¹Æ³µ»³Æ¹¿¯µ¼Ã»Å¹ÆÁÇÆÃ³Â·¸»¼ÁÏÉ³ÃÆÁÈÇ½³¼±ÁÇÆË¿¶³¿·±Ë¿¯ÉÁÇ¿Á»»·ÇºÏ¿Å·»Ä£±ÅÆ¹Ä ¶»ËÆÐ¿¼³»
Â»É·»Ã°Å·Ë¿  Á» ÁÂÁ±·Ä ·±¿³» ³¿·À®ÃÆ¹Æ·Ä ³ÂÎ Æ»Ä ·Â»É·»Ã¹Å»³¼¯Ä ¾Á¿®¶·Ä ·ÅÎ¶Ë¿ Æ¹Ä ¦Ã®Â·¸³Ä »³ Æ»Ä ÉÁÃ¹µ°Å·»Ä
ÂÁÇÀ·Â·Ã¿ÁÏ¿Æ³·µ¼Ã»Æ»¼®ÎÃ»³ÆË¿»·ÇºÏ¿Å·Ë¿³ÇÆÐ¿³Ã¾Á¶»ÎÆ¹Æ³¯ÉRÇ¿¼³Æ®Å·»Ã®¹Â»ÆÃÁÂ°£»ÅÆÁ¶ÁÆ°Å·Ë¿ÆÁ
¥Ç¾´ÁÏ½»Á£»ÅÆÁ¶ÁÆ°Å·Ë¿¼³»¹¿ÐÆ³Æ¹µ¼Ã»Æ»¼°Â»ÆÃÁÂ°Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä³Æ®Æ¹½°Ê¹·Â»É·»Ã¹¾³Æ»¼Ð¿³ÂÁÈ®Å·Ë¿µ»³
Æ¹¿³¿®½¹Ê¹Å¹¾³¿Æ»¼Ð¿¼»¿¶Ï¿Ë¿¶»³ÅÈ³½±¸·Æ³»¹ÅÇ¾¾·ÆÁÉ°Â¯Ã³¿Æ¹Ä»·ÏºÇ¿Å¹Ä£±ÅÆ¹Ä¼³»ÆÁÇ»·ÇºÇ¿Æ°»³É·±Ã»Å¹Ä
»¿¶Ï¿Ë¿ËÄ¾¯½ÁÄÅÆÁ¥Ç¾´ÁÏ½»Á£»ÅÆÁ¶ÁÆ°Å·Ë¿
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¢¾»½ÁÄ¶»³ÉËÃ±¸·»µ»³·ÂÁÂÆ»¼ÁÏÄÅ¼ÁÂÁÏÄÆ³¾¹·ÀÇÂ¹Ã·ÆÁÏ¾·¿³³¿Á±µ¾³Æ³ÅÏ¾ÈË¿³¾·ÁÂÁ»Á¶°ÂÁÆ·³ÂÎÆ³³¼Î½ÁÇº³
¼Ã»Æ°Ã»³
o Å¹¾³¿Æ»¼®³¿Á±µ¾³Æ³ÂÁÇ¯ÉÁÇ¿¼³ºÇÅÆ¯Ã¹Å¹®¿ËÆË¿¹¾·ÃÐ¿
o ³¿Á±µ¾³Æ³µ»³Æ³ÁÂÁ±³º·ËÃ·±Æ³»ÎÆ»ÁÁÈ·»½¯Æ¹Ä¶·¿·±¿³»Â»º³¿Î¿³·¼Â½¹ÃÐÅ·»Â½°ÃËÄÆ»ÄÂ»ÅÆËÆ»¼¯ÄÆÁÇÇÂÁÉÃ·ÐÅ·»Ä
 ÉËÃ±ÄÆ¹Ã·ÇÅÆÁÂÁ±¹Å¹ÆË¿·À³ÅÈ³½±Å·Ë¿³¿·À®ÃÆ¹Æ³³ÂÎÆ¹¿ÏÂ³ÃÀ¹ÁÂÁ»ÁÇ¶°ÂÁÆ·¼³ºÇÅÆ·ÃÁÏ¾·¿ÁÇÂÁÅÁÏ°³ÂÎÆÁ¿
 ³Ã»º¾ÎÆË¿¹¾·ÃÐ¿¼³ºÇÅÆ¯Ã¹Å¹Ä
¥Æ»Ä·¿¶·±À·»Ä³¶Ç¿³¾±³ÄÂ½¹ÃË¾°Ä¼³Æ³Æ®ÅÅÁ¿Æ³»Á»·À°ÄÂ·Ã»ÂÆÐÅ·»Ä
o ¹Â»ÅÆËÆ»¼°ÇÂÁÉÃ¯ËÅ¹¯É·»É³Ã³¼Æ¹Ã»ÅÆ·±ËÄ¾¹·¼ÆÁ¼»¸Î¾·¿¹
o ÆÁ±¶ÃÇ¾³³¿³µ¿ËÃ±¸·»¾»³Å¹¾³¿Æ»¼°ÂÃÁÅ³Ã¾Áµ°Â»ÅÆËÆ»¼ÁÏ¼»¿¶Ï¿ÁÇ ÂÃÎ´½·Ê¹³ÂÁ¾·±ËÅ¹Ä ¹ÁÂÁ±³¶»¼³»Á½Áµ·±Æ³»
 ³ÂÎÆ¹¶»³Â±ÅÆËÅ¹Å¹¾³¿Æ»¼°Ä·Â»¶·±¿ËÅ¹ÄÆ¹ÄÂÁ»ÎÆ¹Æ³ÄÆ¹ÄÂ±ÅÆËÅ¹Ä³ÂÎÆÁÉÃÎ¿ÁÆ¹ÄÉÁÃ°µ¹Å°ÄÆ¹Ä
o ¹Â»ÅÆËÆ»¼°ÇÂÁÉÃ¯ËÅ¹ÂË½·±Æ³»¾·Å¹¾³¿Æ»¼°¸¹¾»®
o ¹¦Ã®Â·¸³ÅÇ¿³»¿·±ÅÆ¹¿·Â·±µÁÇÅ³³¿³¶»®ÃºÃËÅ¹Æ¹ÄÂ»ÅÆËÆ»¼°ÄÇÂÁÉÃ¯ËÅ¹Ä¹ÁÂÁ±³·±¿³»Â»º³¿ÎÎÆ»º³Á¶¹µ°Å·»ÅÆ¹
 ¾·±ËÅ¹Æ¹Ä½ÎµË¶»³µÃ³È°Ä°³¿³¶»®Æ³À¹ÄÅ¹¾³¿Æ»¼ÁÏÆ¾°¾³ÆÁÄÆÁÇ¼·È³½³±ÁÇÆË¿ÆÎ¼Ë¿°ÆË¿ÂÃÁ¾¹º·»Ð¿
o ¯É·»¸¹Æ¹º·±¹¼°ÃÇÀ¹Å·ÂÆÐÉ·ÇÅ¹ÆÁÇÂ»ÅÆÁÏÉÁÇ°¹·È³Ã¾Áµ°³¿®½ÁµÁÇ¾¯ÆÃÁÇËÄÂÃÁÄÆ¹¿Â»ÅÆËÆ»¼°ÆÁÇÇÂÁÉÃ¯ËÅ¹
o ÁÂ»ÅÆÁÏÉÁÄ¯É·»¸¹Æ°Å·»¿³¼¹ÃÇÉº·±°¯É·»¼¹ÃÇÉº·±Å·ÂÆÐÉ·ÇÅ¹°Æ·º·±Å·Â³ÃÎ¾Á»Á¼³º·ÅÆÐÄÂÃÁÅÆ³Å±³ÄÂÃÁ¼·»¾¯¿ÁÇ
 ¿³³ÂÁÈÏµ·»°¿³¼³ºÇÅÆ·Ã°Å·»Æ¹¿³ÂÁÂ½¹ÃË¾°Â»ÅÆËÆ»¼°ÄÆÁÇÇÂÁÉÃ¯ËÅ¹ÄÆ»Ä³Â³»Æ°Å·»Ä¼³»Æ³½Á»Â®³¿Á±µ¾³Æ³

Έλεγχος απομείωσης αξίας των χορηγήσεων
Æ³¿ ÇÂ®ÃÉÁÇ¿ ³¿Æ»¼·»¾·¿»¼¯Ä ·¿¶·±À·»Ä ÎÆ» ¼³º±ÅÆ³Æ³» ³¾È±´Á½¹ ¹ ·±ÅÂÃ³À¹ ¾¯ÃÁÇÄ ° ÆÁÇ ÅÇ¿Î½ÁÇ ÆË¿ ÁÈ·»½Á¾¯¿Ë¿
ÂÁÅÐ¿¶»·¿·ÃµÁÏ¿Æ³»ÂÃÁ´½¯Ê·»Äµ»³³ÂÁ¾·±ËÅ¹Æ¹Ä³À±³ÄÆË¿ÉÁÃ¹µ°Å·Ë¿¥Ç¾´®¿Æ³ÂÁÇ³ÂÁÆ·½ÁÏ¿ÆÁ¯¿³ÇÅ¾³µ»³Æ¹
¶»·¿¯Ãµ·»³·½¯µÉÁÇ³ÂÁ¾·±ËÅ¹Ä WULJJHUHYHQWV ³ÂÁÆ·½ÁÏ¿Æ³·À°Ä
o º¯Æ¹Å¹ÆË¿ÎÃË¿ÆÁÇ¶³¿·±ÁÇ³ÂÎÆÁÇÄÂ·½®Æ·Ä
o ¿³¶»³ÂÃ³µ¾®Æ·ÇÅ¹ÆÁÇ¶³¿·±ÁÇ¾·´®Å¹ÎÃÁÇÄÆÁÇÄÁÂÁ±ÁÇÄÁ¾»½ÁÄ¶·¿º³·À¯Æ³¸·ÇÂÎÈÇÅ»Á½Áµ»¼¯ÄÅÇ¿º°¼·Ä
o ·µÁ¿ÎÆ³ÂÁÇ¯ÉÁÇ¿·Â±ÂÆËÅ¹ÅÆ¹¿¾¹Á¾³½°·ÀÇÂ¹Ã¯Æ¹Å¹ÆË¿¶³¿·±Ë¿ ·Â»¶·±¿ËÅ¹ÉÃ¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼°Äº¯Å¹Ä
 Â»ÅÆÁÏÉÁÇ¼°ÃÇÀ¹Å·ÂÆÐÉ·ÇÅ¹¼³
o À³È®¿»Å¹·¿·Ãµ°Ä³µÁÃ®Äµ»³ÆÁÅÆÁ»É·±Á·À³ÅÈ®½»Å¹ÄÆÁÇ¶³¿·±ÁÇ
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»³ÆÁ¿ÇÂÁ½Áµ»Å¾ÎÆ¹Ä³ÂÁ¾·±ËÅ¹ÄÆ¹Ä³À±³ÄÆË¿ÉÁÃ¹µ°Å·Ë¿Á ¾»½ÁÄ¶»·¿·Ãµ·±Å·¼®º·¹¾·ÃÁ¾¹¿±³ÅÇ¿Æ®À·ËÄÆË¿
¢»¼Á¿Á¾»¼Ð¿³Æ³ÅÆ®Å·Ë¿¯½·µÉÁ³ÂÁ¾·±ËÅ¹Ä LPSDLUPHQWWHVW ¢¯½·µÉÁÄ³ÂÁ¾·±ËÅ¹Äµ±¿·Æ³»Å·ÅÆ®¶»³

ΒΗΜΑ 1: Ειδικός Έλεγχος Απομείωσης.
o ½³Æ³¶®¿·»³¼³»Á»³Â³»Æ°Å·»Ä³ÂÎÂ·½®Æ·ÄÂÁÇº·ËÃÁÏ¿Æ³»Å¹¾³¿Æ»¼®Å·³ÆÁ¾»¼Î·Â±Â·¶Á³À»Á½ÁµÁÏ¿Æ³»¼³Æ®
 Â·Ã±ÂÆËÅ¹µ»³ÏÂ³ÃÀ¹³¿Æ»¼·»¾·¿»¼°Ä³ÂÎ¶·»À¹Ä³ÂÁ¾·±ËÅ¹Ä ¸¹¾»ÁµÎ¿³µ·µÁ¿ÎÆ³ ÆÁÇ½®É»ÅÆÁ¿Å·¼®º·¹¾·ÃÁ¾¹¿±³
 ³¿³ÈÁÃ®ÄÀ·Æ®¸·Æ³»·®¿ÇÂ®ÃÉÁÇ¿´®Å»¾·Ä·¿¶·±À·»Äµ»³Â»º³¿¯Ä¸¹¾»¯ÄÅÆÁÉ³ÃÆÁÈÇ½®¼»ÁÉÁÃ¹µ°Å·Ë¿Å·Â·½®Æ·Ä
 ¾·¾Á¿Ë¾¯¿³µ»³ÉÁÃ¹µ°Å·»ÄÂÁÇº·ËÃÁÏ¿Æ³»³ÂÎ¾Î¿·ÄÆÁÇÄÅ¹¾³¿Æ»¼¯Ä³À»Á½Îµ¹Å¹µ±¿·Æ³»¾·´®Å¹Æ¹¿Á»¼Á¿Á¾»¼°
 º¯Å¹ÆÁÇÂ»ÅÆÁÏÉÁÇÆ»Ä½·»ÆÁÇÃµ»¼¯ÄÂ¹µ¯Ä·ÀÇÂ¹Ã¯Æ¹Å¹ÄÆÁ»ÅÆÁÃ»¼Î³ÂÁÂ½¹ÃË¾°ÄÆ¹Ã·ÇÅÆÁÂÁ»°Å»¾¹³À±³ÆË¿
 ·À³ÅÈ³½±Å·Ë¿¼³»Æ¹¿Â»º³¿ÎÆ¹Æ³ÅÆ°Ã»À¹Ä³ÂÎÈ·Ã¯µµÇÁÇÄ·µµÇ¹Æ¯Ä
o ®¿ÇÂ®ÃÉ·»³¿Æ»¼·»¾·¿»¼°³ÂÎ¶·»À¹³ÂÁ¾·±ËÅ¹Ä³¿³µ¿ËÃ±¸·Æ³»¸¹¾»®³ÂÁ¾·±ËÅ¹Ä·ÈÎÅÁ¿¹½Áµ»ÅÆ»¼°³À±³ÆÁÇ
 Â·Ã»ÁÇÅ»³¼ÁÏÅÆÁ»É·±ÁÇ·±¿³»ÇÊ¹½ÎÆ·Ã¹³ÂÎÆ¹¿Â³ÃÁÏÅ³³À±³ÆË¿·¼Æ»¾Ð¾·¿Ë¿¾·½½Á¿Æ»¼Ð¿Æ³¾·»³¼Ð¿ÃÁÐ¿
o »³Â»ÅÆÐÅ·»Äµ»³Æ»ÄÁÂÁ±·Ä¯ÉÁÇ¿½¹Èº·±·À³ÅÈ³½±Å·»Ä½³¾´®¿·Æ³»ÇÂÎÊ¹¹¼³º³Ã°Ã·ÇÅÆÁÂÁ»°Å»¾¹³À±³ÆË¿
 ·À³ÅÈ³½±Å·Ë¿³À±³ÆË¿·À³ÅÈ³½±Å·Ë¿ÂÁÇÉÃ¹Å»¾ÁÂÁ»·±Æ³»ÅÆÁ¿ÇÂÁ½Áµ»Å¾Î³ÂÁ¾·±ËÅ¹Ä³¿Æ³¿³¼½®Æ»ÄÆ³¾·»³¼¯Ä
 ÃÁ¯ÄÂÁÇ¾ÂÁÃ·±¿³ÂÃÁ¼ÏÊÁÇ¿³ÂÎÆ¹¿¼³Æ®ÅÉ·Å¹¾·»Ë¾¯¿·Ä¼³Æ®ÆÁ¼ÎÅÆÁÄ³ÂÎ¼Æ¹Å¹Ä¼³»ÂÐ½¹Å¹Ä³ÇÆÐ¿³À±³ÆË¿
 ·À³ÅÈ³½±Å·Ë¿³À»Á½Áµ·±Æ³»³ÃÉ»¼®¼³Æ®Æ¹¿ÉÁÃ°µ¹Å¹ÆÁÇ¶³¿·±ÁÇ¼³»¾·Æ¯Â·»Æ³´®Å·»ÆÁÇ³¿Á¿»Å¾ÁÏ£»ÅÆÁ¶ÁÆ°Å·Ë¿
 Æ¹ÄÆÃ®Â·¸³Ä¼³ºÐÄ¼³»Â»ÁÅÇÉ¿®ÎÆ³¿Á»ÅÇ¿º°¼·ÄÆ¹Ä³µÁÃ®ÄÇÂÎ¼·»¿Æ³»Å·Å¹¾³¿Æ»¼°¾·Æ³´Á½°

ΒΗΜΑ 2: Γενικός Έλεγχος Απομείωσης.
o ®¿¶·¿ÇÂ®ÃÉ·»¯¿¶·»À¹³ÂÁ¾·±ËÅ¹Äµ»³¯¿³·»¶»¼®·½·µÉÎ¾·¿Á¶®¿·»ÁÆÎÆ·³ÇÆÎÅÇ¾Â·Ã»½³¾´®¿·Æ³»Å·¾»³Á¾®¶³
 ¶³¿·±Ë¿¾·Â³ÃÎ¾Á»³É³Ã³¼Æ¹Ã»ÅÆ»¼®¼»¿¶Ï¿ÁÇ¼³»µ±¿·Æ³»ÅÇ½½Áµ»¼ÎÄ¯½·µÉÁÄ³ÂÁ¾·±ËÅ¹Ä£³Ã³¶·±µ¾³Æ³¼Á»¿Ð¿
 É³Ã³¼Æ¹Ã»ÅÆ»¼Ð¿Â»ÅÆËÆ»¼ÁÏ¼»¿¶Ï¿ÁÇ·±¿³»
 R ¢»·¼Æ»¾Ð¾·¿·ÄÂ»º³¿ÎÆ¹Æ·Ä³º¯Æ¹Å¹Ä°´³º¾±¶·ÄÂ»ÅÆËÆ»¼ÁÏ¼»¿¶Ï¿ÁÇ
 R ¢´³º¾ÎÄ¼®½ÇÊ¹Ä¾··À³ÅÈ®½»Å¹ /RDQWR9DOXH
 R ¦Á·±¶ÁÄÆÁÇ¶³¿·±ÁÇ Â»É·»Ã¹¾³Æ»¼Î£»ÅÆËÆ»¼°®ÃÆ³³Æ³¿³½ËÆ»¼Î¼½Â 
 R ¢»¾¯Ã·Ä¼³ºÇÅÆ¯Ã¹Å¹Ä
 R ½°À¹ÆÁÇ¶³¿·±ÁÇ ³¼ÃÁÂÃÎº·Å¾³Ã³ÉÇÂÃÎº·Å¾³
 R ¦Á·±¶ÁÄÆ¹Ä·À³ÅÈ®½»Å¹Ä
 R ¦Á·±¶ÁÄÆÁÇ³¿Æ»ÅÇ¾´³½½Á¾¯¿ÁÇ ÂÉ»¼ÃÁ¾·Å³±³Â»É·±Ã¹Å¹·µ®½¹Æ³»Ã·±³¹¾ÎÅ»Á¼½Â 
o »³Æ»ÄÉÁÃ¹µ°Å·»Ä³ÇÆ¯Äµ±¿·Æ³»Á¾³¶ÁÂÁ±¹Å¹ÆË¿¶³¿·±Ë¿¼³»³Â³»Æ°Å·Ë¿Å·Á¾®¶·Ä¾·Â³ÃÎ¾Á»³É³Ã³¼Æ¹Ã»ÅÆ»¼®
 Â»ÅÆËÆ»¼ÁÏ¼»¿¶Ï¿ÁÇÁ»ÁÂÁ±·Ä³À»Á½ÁµÁÏ¿Æ³»µ»³ÏÂ³ÃÀ¹³ÂÁ¾·±ËÅ¹Ä¾·´®Å¹Æ¹¿·¼Æ±¾¹Å¹ÆÁÇ¢¾±½ÁÇÅ·ÎÆ»³ÈÁÃ®
 ÅÆ¹¿»ÅÆÁÃ»¼°·¾Â·»Ã±³¸¹¾»Ð¿ÂÁÇÂ³ÃÁÇÅ»®ÅÆ¹¼³¿³ÂÎÆ»ÄÁ¾®¶·Ä³ÇÆ¯Ä¿Æ»¼·»¾·¿»¼°³ÂÎ¶·»À¹³ÂÁ¾·±ËÅ¹Ä¾ÂÁÃ·±
 ¿³ÇÂ®ÃÉ·»µ»³¾»³Á¾®¶³ÉÃ¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼Ð¿Â·Ã»ÁÇÅ»³¼Ð¿ÅÆÁ»É·±Ë¿³¼Î¾³¼³»·®¿¶·¿ÇÂ®ÃÉ·»µ»³¯¿³¾·¾Á¿Ë¾¯¿Á
 Â·Ã»ÁÇÅ»³¼ÎÅÆÁ»É·±ÁÆ¹ÄÁ¾®¶³Ä³ÇÆ°Ä
o ¦³»ÅÆÁÃ»¼®ÂÁÅÁÅÆ®³ÅÇ¿¯Â·»³Ä³¿®¼³Æ¹µÁÃ±³É³ÃÆÁÈÇ½³¼±ÁÇÂÃÁÅ³Ã¾Î¸Á¿Æ³»³¿®½Áµ³¾·Æ»ÄÆ®Å·»Ä¼³»ÅÇ¿º°¼·ÄÂÁÇ
 ·Â»¼Ã³ÆÁÏ¿¼³Æ®Æ¹¿¹¾·ÃÁ¾¹¿±³³À»Á½Îµ¹Å¹ÄÁ»ÁÂÁ±·Ä·¿¶¯É·Æ³»¿³·Â¹Ã·®ÅÁÇ¿Å·¾·µ®½Á´³º¾ÎÆ¹¿·»ÅÂÃ³À»¾ÎÆ¹Æ³
 ÆË¿³Â³»Æ°Å·Ë¿
o ¥¹¾·»Ð¿·Æ³»ÎÆ»Á·¿»¼ÎÄ½·µÉÁÄ¶·¿ÅÇ¾Â·Ã»½³¾´®¿·»¶®¿·»³µ»³Æ³ÁÂÁ±³¯É·»°¶¹³¿³µ¿ËÃ»ÅÆ·±·»¶»¼°ÂÃÎ´½·Ê¹
 ³ÂÁ¾·±ËÅ¹Ä
»·¿·Ãµ·±Æ³»·Â±Å¹ÄÂÃÎ´½·Ê¹³ÂÁ¾·±ËÅ¹ÄÅÆ¹¿³À±³ÆË¿·Â·¿¶ÏÅ·Ë¿ÂÁÇ¼Ã³ÆÁÏ¿Æ³»ËÄÆ¹¿½°À¹ÆÁÇÄ¼³»ÆË¿¶»³º¯Å»¾Ë¿
ÂÃÁÄÂÐ½¹Å¹ÅÆÁ»É·±Ë¿·®¿ÇÂ®ÃÉÁÇ¿³¿Æ»¼·»¾·¿»¼¯Ä³ÂÁ¶·±À·»ÄÎÆ»¯ÉÁÇ¿ÇÂÁÅÆ·±¸¹¾»¯Ä³ÂÁ¾·±ËÅ¹Ä¼³Æ®Æ¹¿³ÂÁÆ±¾¹Å¹
ÆÁÇÄÅ·¼®º·¹¾·ÃÁ¾¹¿±³»ÅÁ½Áµ»Å¾ÁÏ
¢ ¾»½ÁÄ ÂÃÁ´³±¿·» Å· ¶»³µÃ³È¯Ä ÉÁÃ¹µ°Å·Ë¿ ÎÆ³¿ ¶»³Â»ÅÆËº·± ÎÆ» ¶·¿ ·±¿³» ·»ÅÂÃ®À»¾·Ä  ³ÂÎÈ³Å¹ ³ÇÆ° ½³¾´®¿·»
ÇÂÎÊ¹Â½¹ÃÁÈÁÃ±·ÄÎÂËÄÅ¹¾³¿Æ»¼¯Ä³½½³µ¯ÄÅÆ¹¿Á»¼Á¿Á¾»¼°¼³Æ®ÅÆ³Å¹ÆÁÇÁÈ·»½¯Æ¹¾·³ÂÁÆ¯½·Å¾³Æ¹¿³¶Ç¿³¾±³ÆÁÇ
¿³³ÂÁÂ½¹ÃÐÅ·»Æ»ÄÇÂÁÉÃ·ÐÅ·»ÄÆÁÇ¯¿³¿Æ»ÆÁÇ¢¾±½ÁÇ°Â·Ã»ÂÆÐÅ·»ÄÂÁÇÁ»·»ÅÂÃ®À·»Ä³ÂÎÆ¹¿·À³ÅÈ®½»Å¹¶·¿·Â³Ã¼ÁÏ¿
µ»³ Æ¹¿ ³ÂÁÂ½¹ÃË¾° Á½Î¼½¹ÃÁÇ ÆÁÇ ÁÈ·»½Î¾·¿ÁÇ ÂÁÅÁÏ ¥· Â·Ã±ÂÆËÅ¹ ÂÁÇ ¾·Æ® Æ¹¿ ³¿³µ¿ÐÃ»Å¹ ¸¹¾»®Ä ÂÃÎ´½·Ê¹Ä
³ÂÁ¾·±ËÅ¹Ä·»ÅÂÃ³ÉºÁÏ¿ÂÁÅ®³ÂÎ¶»³µÃ³È·±Å·Ä°·Â»ÅÈ³½·±ÄÉÁÃ¹µ°Å·»ÄÆ³ÂÁÅ®³ÇÆ®³¿³µ¿ËÃ±¸Á¿Æ³»ÅÆ¹¿¼³Æ®ÅÆ³Å¹
½Áµ³Ã»³Å¾ÁÏ³ÂÁÆ·½·Å¾®ÆË¿ÉÃ°Å·ËÄ
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Πιστοδοτήσεις οι οποίες υπάγονται σε καθεστώς αναδιάρθρωσης
»³ÎÅ³¶®¿·»³µ»³Æ³ÁÂÁ±³½ÎµË¼®ÂÁ»³Ä¶ÇÅ¾·¿ÁÏÄ³½½³µ°ÄÅÆ¹¿Á»¼Á¿Á¾»¼°¼³Æ®ÅÆ³Å¹ÆÁÇÁÈ·»½¯Æ¹¶»³È³±¿·Æ³»ÎÆ»
·±¿³» ·Ç½ÎµËÄ Â»º³¿Î ¿³ ¾¹¿ ³ÂÁÂ½¹ÃËºÁÏ¿ ÅÏ¾ÈË¿³ ¾· ÆÁÇÄ ³ÃÉ»¼ÁÏÄ ÎÃÁÇÄ Æ¹Ä ÅÏ¾´³Å¹Ä Á ¾»½ÁÄ ÂÃÁ´³±¿·» Å·
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Á»Â»Á¼®ÆËÅ¹¾·»ÁÏ¾·¿·Ä·Â»º·ËÃ°Å·»Ä
o »³Æ»ÄÇÂÁº°¼·ÄÂÃÁÅ¹¾·»ÐÅ·»Ä¼³»µ»³Æ¹¿Á¾»¼°¼³Æ®ÅÆ³Å¹¼³»Æ¹¿³À±³ÆË¿³¼»¿°ÆË¿ÆÁÇ½®É»ÅÆÁ¿¼®º·¶»·Æ±³
o »³Æ³³¿Á±µ¾³Æ³»³¿»¼°Ä¦Ã³Â·¸»¼°ÄÅ·ÆÃ»¾¹¿»³±³´®Å¹·Â»¼³»ÃÁÂÁ»ÁÏ¿Æ³»Á»³À±·ÄÆË¿³¼»¿°ÆË¿´®Å·»ÆÁÇ·±¼Æ¹
 ¼»¿°ÆË¿Æ¹Ä¦Ã®Â·¸³ÄÆ¹Ä½½®¶ÁÄ
o »³Æ»ÄÇÂ¯µµÇ·Ä °ÂÃÁ·ÀÁÈ½¹¾¯¿·Ä ÅÇ¿³½½³µ¾³Æ»¼¯Ä·Â»Æ³µ¯Ä¶ÏÁÈÁÃ¯ÄÆÁÉÃÎ¿Á³¿®½Áµ³¾·Æ¹¾»¼Ã°°¾·µ®½¹
 ÅÇµ¼¯¿ÆÃËÅ¹·¿ÁÉÐ¿ÅÆÁÇÄ³ÂÁ¶¯¼Æ·ÄÆÁÇÄ
o »³Æ»Ä·¼ÉËÃ¹¾¯¿·Ä³Â³»Æ°Å·»ÄÆÃ·»ÄÆÁÇ½®É»ÅÆÁ¿ÈÁÃ¯ÄÆÁÉÃÎ¿Á³¿®½Áµ³¾·ÆÁ·±¶ÁÄÆ¹Ä³Â³±Æ¹Å¹Ä¼³»Æ¹¿»¶»ÎÆ¹Æ³
 ÆÁÇÂ½¹ÃËÆ°
£·Ã»ÅÅÎÆ·Ã·Ä³ÂÎÆ»ÄÂ»ÁÂ®¿Ë³¿³È·ÃÎ¾·¿·Ä·Â»º·ËÃ°Å·»Äµ±¿Á¿Æ³»ÅÆ»ÄÂ·Ã»ÂÆÐÅ·»ÄÂÁÇ¼Ã±¿·Æ³»³¿³µ¼³±ÁÅÇÉ¿ÎÆ¹Æ³
Æ¹Ä·Â³¿·¼Æ±¾¹Å¹Ä·À³ÃÆ®Æ³»¾·Æ³ÀÏ®½½Ë¿³ÂÎÆ¹¾·Æ³´½¹ÆÎÆ¹Æ³Æ¹Ä³À±³ÄÆË¿·À³ÅÈ³½±Å·Ë¿Æ»ÄÅ¹¾³¿Æ»¼¯Ä¾·Æ³´Á½¯Ä
Æ¹Ä³µÁÃ®Ä°Æ¹Å¹¾³¿Æ»¼°¾·±ËÅ¹Æ¹ÄÂ»ÅÆÁ½¹ÂÆ»¼°Ä»¼³¿ÎÆ¹Æ³ÄÆÁÇ³¿Æ»ÅÇ¾´³½½Î¾·¿ÁÇ
ÅÇÉ¿ÎÆ¹Æ³ÆË¿³ÂÁÆ»¾°Å·Ë¿·±¿³»¯¿³Ä´³Å»¼ÎÄÂ³Ã®µÁ¿Æ³Äµ»³ÆÁ¿ÇÂÁ½Áµ»Å¾ÎÆ¹Ä¸¹¾»®Ä³ÂÁ¾·±ËÅ¹Ä¿µ»³Æ³¶®¿·»³
¯ÉÁÇ¿ ½¹Èº·± ·À³ÅÈ³½±Å·»Ä ¼³Æ® Æ¹¿ ·¼Æ±¾¹Å¹ Æ¹Ä ³¿®µ¼¹Ä µ»³ ÂÃÎ´½·Ê¹ ³ÂÁ¾·±ËÅ¹Ä ½³¾´®¿·Æ³» ÇÂÎÊ¹ ¹ ÆÃ¯ÉÁÇÅ³
¼³º³Ã°Ã·ÇÅÆÁÂÁ»°Å»¾¹³À±³ÆË¿·À³ÅÈ³½±Å·Ë¿Â»Â½¯Á¿ÅÆ»ÄÂÃÁ´½¯Ê·»ÄÆË¿Æ³¾·»³¼Ð¿ÃÁÐ¿½³¾´®¿Á¿Æ³»ÇÂÎÊ¹Î½·Ä
Á»ÅÉ·Æ»¼¯Ä¶³Â®¿·ÄÂÁÇÅÇ¿¶¯Á¿Æ³»¾·Æ¹¿·¼ÂÁ±¹Å¹Æ¹Ä·À³ÅÈ®½»Å¹Ä¼³ºÐÄ¼³»®½½·Ä·»ÅÃÁ¯ÄÎÂËÄ¹ÂÃÁÅÈÇµ°Å·®½½³
Â·Ã»ÁÇÅ»³¼®ÅÆÁ»É·±³¦Á¾¯µ·ºÁÄÆ¹ÄÁÂÁ»³Å¶°ÂÁÆ·ÂÃÁ¼ÏÂÆÁÇÅ³Ä¾·±ËÅ¹ÄÆ¹Ä³À±³ÄÆ¹Ä·À³ÅÈ®½»Å¹ÄÅ·ÅÉ¯Å¹¾·Æ¹¿
³À±³Æ¹Ä³ÃÉ»¼°Ä³ÂÁÆ±¾¹Å¹Ä·Â¹Ã·®¸·Æ³»³ÂÎÆÁ·±¶ÁÄÆ¹Ä·À³ÅÈ®½»Å¹ÄÂÉµ¹³À»ÁÂÁ»¹¾¯¿¹µ¹°·Â·¿¶ÇÆ»¼®³¼±¿¹Æ³
¼³ºÐÄ¼³»³ÂÎÆ¹¿ÆÁÂÁº·Å±³

Αξιολόγηση ποιότητας χαρτοφυλακίου
¶»³±Æ·Ã³ ¾·µ®½¹ ¯¾È³Å¹ ¶±¿·Æ³» ÅÆ¹¿ ³À»Á½Îµ¹Å¹ Æ¹Ä ÂÁ»ÎÆ¹Æ³Ä ÆË¿ É³ÃÆÁÈÇ½³¼±Ë¿ ÅÆÁ¿ ÆÁ¾¯³ ÆË¿ ·Â»É·»Ã¹¾³Æ»¼Ð¿
¶³¿·±Ë¿¼³»ÅÆÁ¿ÆÁ¾¯³Æ¹Ä¼³Æ³¿³½ËÆ»¼°ÄÅÆ·µ³ÅÆ»¼°ÄÂ±ÅÆ¹Ä·Æ¹¿ÉÃ°Å¹³¿³ÂÆÇµ¾¯¿Ë¿ÅÇÅÆ¹¾®ÆË¿µ»³Æ¹¿¾¯ÆÃ¹Å¹
ÆÁÇÂ»ÅÆËÆ»¼ÁÏ¼»¿¶Ï¿ÁÇ¼³»Æ¹¿³À»Á½Îµ¹Å¹ÆË¿Â»ÅÆÁÏÉË¿¾·´®Å¹ÂÁÅÁÆ»¼®¼³»ÂÁ»ÁÆ»¼®¼Ã»Æ°Ã»³Á»Â»ÅÆËÆ»¼Á±¼±¿¶Ç¿Á»
·¿ÆÁÂ±¸Á¿Æ³»¼³»³¿Æ»¾·ÆËÂ±¸Á¿Æ³»¯µ¼³»Ã³¼³»³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼®
»³ Æ»Ä ·Â»É·»Ã°Å·»Ä ½³¾´®¿Á¿Æ³» ÇÂÎÊ¹ Á» ·ÀËÆ·Ã»¼¯Ä Â»ÅÆÁ½¹ÂÆ»¼¯Ä ³À»Á½Áµ°Å·»Ä ÆÁÇ ¢£ ,&$3  « §
¦¤ ¤§ «   £ §¥«  ¥§¢§¢ £©¤¥« ¦Á ÅÇµ¼·¼Ã»¾¯¿Á ÇÂÎ¶·»µ¾³ ³À»Á½Îµ¹Å¹Ä
¼³Æ³Æ®ÅÅ·»Æ»Ä·Æ³»Ã·±·ÄÅ·´³º¾±¶·ÄÂ»ÅÆÁ½¹ÂÆ»¼°Ä»¼³¿ÎÆ¹Æ³Ä UDWLQJ ¼³»´Á¹º®ÅÆ¹¿ÁÃºÁ½Áµ»¼°Æ»¾Á½Îµ¹Å¹ÅÏ¾ÈË¿³
¾·ÆÁ¿³¿³½³¾´³¿Î¾·¿Á¼±¿¶Ç¿Á¼½±¾³¼³Æ¹Ä¶»³´®º¾»Å¹Ä·¼Æ·±¿·Æ³»³ÂÎ ·À³»Ã·Æ»¼°Â»ÅÆÁ½¹ÂÆ»¼°»¼³¿ÎÆ¹Æ³ ¯ËÄ
·À³»Ã·Æ»¼®É³¾¹½°Â»ÅÆÁ½¹ÂÆ»¼°»¼³¿ÎÆ¹Æ³ÇÊ¹½ÎÆ³ÆÁÄÂ»ÅÆËÆ»¼ÎÄ¼±¿¶Ç¿ÁÄ Â»Â½¯Á¿ÇÂ®ÃÉ·»¹´³º¾±¶³15ÅÆ¹¿ÁÂÁ±³
¼³Æ³Æ®ÅÅÁ¿Æ³»·Â»É·»Ã°Å·»ÄÁ»ÁÂÁ±·Ä·±Æ·¯ÉÁÇ¿¶»³¼ÎÊ·»Æ¹¿¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÎÆ¹Æ³ÆÁÇÄ·±Æ·¹¶»³´®º¾»Å¹ÆÁÇÄ¶·¿·±¿³»¶Ç¿³ÆÎ¿
¿³ÇÂÁ½Áµ»ÅÆ·±¾·´®Å¹Æ³ÇÂ®ÃÉÁ¿Æ³ÅÆÁ»É·±³
»³ÆÁ¯ÆÁÄÆÁÂ½°ºÁÄÆË¿¶»³´³º¾»Å¾¯¿Ë¿Â»ÅÆÁÏÉË¿Å·ÅÉ¯Å¹¾·ÆÁÅÏ¿Á½ÁÆÁÇ·Â»É·»Ã¹¾³Æ»¼ÁÏÉ³ÃÆÁÈÇ½³¼±ÁÇ°Æ³¿
·¿ÐÆÁÂÁÅÁÅÆÎÆË¿¶»³´³º¾»Å¾¯¿Ë¿ÇÂÁ½Á±ÂË¿ÅÆ»Ä°Æ³¿¦ÁÂÁÅÁÅÆÎÆË¿¾¹¶»³´³º¾»Å¾¯¿Ë¿ÇÂÁ½Á±ÂË¿
³ÈÁÃ®¼ÇÃ±ËÄÅ·³ÆÁ¾»¼¯Ä¼³»¾»¼Ã¯Ä·Â»É·»Ã°Å·»Ä
 ¶»³É·±Ã»Å¹ ÆÁÇ Â»ÅÆËÆ»¼ÁÏ ¼»¿¶Ï¿ÁÇ µ»³ ÆÁ É³ÃÆÁÈÇ½®¼»Á ½»³¿»¼°Ä ÆÃ³Â·¸»¼°Ä À·¼»¿® ³ÂÎ Æ¹¿ ·µ¼Ã»Æ»¼° ¶»³¶»¼³Å±³
¹ ÁÂÁ±³ ·±¿³» Â½°ÃËÄ ¼·¿ÆÃÁÂÁ»¹¾¯¿¹ ¥Æ»Ä ÉÁÃ¹µ°Å·»Ä Æ¹Ä ¼³Æ³¿³½ËÆ»¼°Ä ¼³» Æ¹Ä ÅÆ·µ³ÅÆ»¼°Ä Â±ÅÆ¹Ä ·È³Ã¾Î¸·Æ³»
ÅÏÅÆ¹¾³³À»Á½Îµ¹Å¹ÄÆ¹ÄÂ»ÅÆÁ½¹ÂÆ»¼°Ä»¼³¿ÎÆ¹Æ³ÄÆË¿Â·½³ÆÐ¿ FUHGLWVFRULQJ ÂÁÇ¼³½ÏÂÆ·»Æ»ÄÂ»ÅÆËÆ»¼¯Ä¼®ÃÆ·Ä¼³»
Æ³ ¶³¿·»³¼® ÂÃÁÌÎ¿Æ³ ¥· Æ³¼Æ»¼° ´®Å¹ Â³Ã³¼Á½ÁÇº·±Æ³» ¹ ÅÇ¾Â·Ã»ÈÁÃ® ÆË¿ ÉÁÃ¹µ¹º¯¿ÆË¿ ¶³¿·±Ë¿ ¼³» ÅÇ¿Æ®ÅÅÁ¿Æ³»
ÅÉ·Æ»¼¯Ä³¿³ÈÁÃ¯Ä
ÎµËÆ¹Ä¶ÇÅ¾·¿ÁÏÄÁ»¼Á¿Á¾»¼°ÄÅÇµ¼ÇÃ±³Ä¹¦Ã®Â·¸³¯É·»ÂÃÁÉËÃ°Å·»ÅÆ¹¿³¿®ÂÆÇÀ¹·Â»ÂÃÎÅº·ÆË¿¶»³¶»¼³Å»Ð¿µ»³
Æ¹¿´¯½Æ»ÅÆ¹¶»³É·±Ã»Å¹ÆË¿Â·½³ÆÐ¿¾·ÁÈ·»½¯Ä·Â»É·»Ã¹¾³Æ»¼°Ä¼³»½»³¿»¼°ÄÆÃ³Â·¸»¼°ÄÅ·¼³ºÇÅÆ¯Ã¹Å¹ÂÃÁ´³±¿Á¿Æ³Ä
ÅÆ¹¿ ¶¹¾»ÁÇÃµ±³ ³¿·À®ÃÆ¹Æ¹Ä Â»Æ·½»¼°Ä £·Ã»ÁÉ°Ä £±ÅÆ¹Ä ¼³» »³É·±Ã»Å¹Ä »¿¶Ï¿Ë¿ ÅÆ¹¿ ³¿³´®º¾»Å¹ ÆÁÇ ÅÇÅÆ°¾³ÆÁÄ
¶»³É·±Ã»Å¹Ä¼³ºÇÅÆ·Ã¹¾¯¿Ë¿ÁÈ·»½Ð¿¼³»ÅÆ¹¿³ÇÅÆ¹ÃÁÂÁ±¹Å¹ÆË¿·µ¼Ã»Æ»¼Ð¿ÁÃ±Ë¿
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6.2. Κίνδυνος συγκέντρωσης
¢¼³ºÁÃ»Å¾ÎÄÆË¿ÁÃ±Ë¿ÅÆÁ¦Ã³Â·¸»¼Î©³ÃÆÁÈÇ½®¼»Áµ±¿·Æ³»¾·¼Ã»Æ°Ã»ÁÆ¹¿ÁÃºÁ½Áµ»¼°¶»³ÅÂÁÃ®ÆË¿¼·È³½³±Ë¿ÆÁÇ
¢¾±½ÁÇ¼³»Æ¹¿³ÂÁÈÇµ°ÆË¿ÅÇµ¼·¿ÆÃÐÅ·Ë¿½³¾´®¿Á¿Æ³ÄÇÂÎÊ¹
o ¦¹¿ÏÂ³ÃÀ¹¼½³¶»¼Ð¿¾·½·ÆÐ¿ÅÉ·Æ»¼®¾·ÆÁ¿´³º¾ÎÂ»ÅÆËÆ»¼°Ä·Â»¼»¿¶Ç¿ÎÆ¹Æ³ÄÂÃÁ¼·»¾¯¿ÁÇ¿³·¿ÆÁÂ»ÅÆÁÏ¿·Â»¼±¿¶Ç¿Á»
 ¼½®¶Á»
o À»Á½Îµ¹Å¹ÆÁÇ¼»¿¶Ï¿ÁÇÅÇµ¼¯¿ÆÃËÅ¹ÄÂÁÇ¾ÂÁÃ·±¿³ÂÃÁ¼ÏÊ·»³ÂÎ³¿Á±µ¾³Æ³Å·ÅÇµ¼·¼Ã»¾¯¿ÁÇÄÂ·½®Æ·Ä°Á¾®¶·Ä
 ÅÇ¿¶·¶·¾¯¿Ë¿Â·½³ÆÐ¿ JURXS ¼³»°³¿Á±µ¾³Æ³Å·Á¾®¶·Ä³¿Æ»ÅÇ¾´³½½Î¾·¿Ë¿ÆË¿ÁÂÁ±Ë¿¹Â»º³¿ÎÆ¹Æ³³º¯Æ¹Å¹Ä
 ·Â¹Ã·®¸·Æ³»³ÂÎÂ³Ã®µÁ¿Æ·ÄÎÂËÄ¾³¼ÃÁÁ»¼Á¿Á¾»¼ÎÂ·Ã»´®½½Á¿µ·ËµÃ³È»¼°º¯Å¹¼½®¶Á¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÎÆ¹Æ³Ä¿Î¾»Å¾³°
 ¼®½Ç¾¾³

Γράφημα 1 : Κατανομή Επιχειρηματικών Ανοιγμάτων ανά κλάδο
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6.3. Κίνδυνος Αγοράς
¢ ¼±¿¶Ç¿ÁÄ ³µÁÃ®Ä ·±¿³» Á ¼±¿¶Ç¿ÁÄ ³ÂÐ½·»³Ä Æ¹Ä ·Ï½Áµ¹Ä ³À±³Ä ÆË¿ ÉÃ¹¾³ÆÁÁ»¼Á¿Á¾»¼Ð¿ ¾¯ÅË¿ ÂÁÇ ÂÃÁ¼ÏÂÆ·» ³ÂÎ
¶ÇÅ¾·¿·±Ä ³½½³µ¯Ä ÅÆ»Ä ¾·Æ³´½¹Æ¯Ä Æ¹Ä ³µÁÃ®Ä ÎÂËÄ ³½½³µ¯Ä ÅÆ³ ·Â»ÆÎ¼»³ ÅÆ»Ä ÉÃ¹¾³Æ»ÅÆ¹Ã»³¼¯Ä ³À±·Ä ¼³» ÅÆ»Ä
ÅÇ¿³½½³µ¾³Æ»¼¯Ä»ÅÁÆ»¾±·Ä
§Â®ÃÉÁÇ¿ÂÃÁ¼³ºÁÃ»Å¾¯¿·Ä·ÅËÆ·Ã»¼¯Ä¶»³¶»¼³Å±·Äµ»³Æ³ÎÃ»³¶»³ÂÃ³µ¾®Æ·ÇÅ¹ÄÆ¹Ä»·ÏºÇ¿Å¹Ä»³É·±Ã»Å¹Ä»³º·Å±¾Ë¿
³¿³ÈÁÃ»¼®¾·ÆÁ¿¯½·µÉÁÆÁÇ¼»¿¶Ï¿ÁÇ³µÁÃ®Ä¥Æ³Â½³±Å»³³ÇÆ®³¿³ÂÆÏÅÅÁ¿Æ³»Æ·É¿»¼¯Äµ»³Æ¹¿³¿Æ»ÅÆ®º¾»Å¹ÆË¿¼»¿¶Ï¿Ë¿
¼³»Â³Ã³¼Á½ÁÇº·±Æ³»¹³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼ÎÆ¹Æ³ÆË¿³¿Æ»ÅÆ³º¾±Å·Ë¿¼³»ÆË¿Æ·É¿»¼Ð¿¾·±ËÅ¹ÄÆÁÇ¼»¿¶Ï¿ÁÇÅ·ÅÉ¯Å¹¾·Æ¹¿
ÂÁ½»Æ»¼°¼³»Æ¹¶»³É·±Ã»Å¹ÆË¿ÁÃ±Ë¿ÂÁÇ¯É·»ÁÃ±Å·»ÆÁ¥Ç¾´ÁÏ½»Á»³É·±Ã»Å¹Ä¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ£³º¹Æ»¼ÁÏ
¦Á É³ÃÆÁÈÇ½®¼»Á ÅÇ¿³½½³µÐ¿ Â·Ã»½³¾´®¿·» ¼³» ·Â·¿¶ÏÅ·»Ä Å· ÅÆÁ»É·±³ ÂÁÇ ¼³Æ¯ÉÁ¿Æ³» µ»³ ·¾ÂÁÃ±³ ÇÆ® Æ³ ÅÆÁ»É·±³
³ÂÁÆ·½ÁÏ¿Æ³»³ÂÎ³À±·ÄÂÁÇ³µÁÃ®ÅÆ¹¼³¿¾·Å¼ÁÂÎÆ¹¿®¾·Å¹³ÂÎ¶ÁÅ¹¼¯Ã¶ÁÇÄ³ÂÎ´Ã³ÉÇÂÃÎº·Å¾·Ä³ÇÀÁ¾·»ÐÅ·»ÄÆË¿
Æ»¾Ð¿¦Ã®Â·¸³¶¹¾»ÁÇÃµ·±ÅÉ·Æ»¼®¾»¼Ã¯Äº¯Å·»ÄÅÆÁÉ³ÃÆÁÈÇ½®¼»ÁÅÇ¿³½½³µÐ¿¼³»ËÄ·¼ÆÁÏÆÁÇÁ³¿³½³¾´³¿Î¾·¿ÁÄ
¼±¿¶Ç¿ÁÄ³µÁÃ®Ä·±¿³»¾»¼ÃÎÄ

Γράφημα 2 : Κατανομή Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για Κίνδυνο Αγοράς-Τράπεζα
(ποσά σε χιλ. ευρώ)
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»³ ÆÁ¿ ·Â»ÆÁ¼»³¼Î ¼±¿¶Ç¿Á ÉÃ¹Å»¾ÁÂÁ»ÁÏ¿Æ³» ¾¯ºÁ¶Á» ¾¯ÆÃ¹Å¹Ä ÆÁÇ ¼»¿¶Ï¿ÁÇ ·Â»ÆÁ¼±ÁÇ ÂÁÇ ÅÉ·Æ±¸Á¿Æ³» ¾· ÆÁ¿ ¼±¿¶Ç¿Á
·Â³¿³Æ»¾Á½Îµ¹Å¹Ä UHSULFLQJULVN ÆÁ¿¼±¿¶Ç¿Á¼³¾ÂÇ½Ð¿³ÂÎ¶ÁÅ¹Ä \LHOGFXUYHULVN ÆÁ¿¼±¿¶Ç¿Á´®Å¹Ä EDVLVULVN ¼³»
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·Â»ÆÁ¼±Ë¿³¿®½ÇÅ¹³ÇÆ°½³¾´®¿·»ÇÂÎÊ¹ÆÁ¿·Â»ÆÁ¼»³¼ÎÉÃÁ¿»¼ÎÁÃ±¸Á¿Æ³¼³ºÐÄ¼³»ÆÁ·±¶ÁÄÆ¹Ä³µÁÃ®Ä ³¿³ÂÆÇµ¾¯¿¹
°³¿³¶ÇÎ¾·¿¹ ÂÁÇ¶»³ÂÃ³µ¾³Æ·ÏÁ¿Æ³»Æ³ÅÆÁ»É·±³ÆÁÇÉ³ÃÆÁÈÇ½³¼±ÁÇ
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Πίνακας 1: Σενάρια για τον κίνδυνο αγοράς στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (trading)
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Γράφημα 3 : Αποτελέσματα stress-test για τον Κίνδυνο Αγοράς-Τράπεζα (ποσά σε χιλ. ευρώ)
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Επιτοκιακός Κίνδυνος Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου (Banking Book)
¢ ·Â»ÆÁ¼»³¼ÎÄ ¼±¿¶Ç¿ÁÄ ÆÁÇ ÆÃ³Â·¸»¼ÁÏ É³ÃÆÁÈÇ½³¼±ÁÇ ÂÃÁ¯ÃÉ·Æ³» ³ÂÎ ÆÁ¿ ·Æ·ÃÁÉÃÁ¿»Å¾Î ÅÆ¹¿ ³¿³ÂÃÁÅ³Ã¾Áµ° ÆË¿
·Â»ÆÁ¼±Ë¿ÅÆ³ÅÆÁ»É·±³·¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ¼³»Â³º¹Æ»¼ÁÏÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³Ä
¦¯ÆÁ»·Ä ¾·Æ³´Á½¯Ä Æ»¾Ð¿ ÆË¿ ·Â»ÆÁ¼±Ë¿ ¾ÂÁÃÁÏ¿ ¿³ ·Â¹Ã·®ÅÁÇ¿ Æ¹¿ Á»¼Á¿Á¾»¼° º¯Å¹ ÆÁÇ ¢¾±½ÁÇ ³ÈÁÏ ¶Ï¿³¿Æ³» ¿³
¾·Æ³´®½ÁÇ¿
o ¦Á¼³º³ÃÎ·Â»ÆÁ¼»³¼Î³ÂÁÆ¯½·Å¾³
o ¦¹¿³À±³·ÅÎ¶Ë¿¼³»·ÀÎ¶Ë¿·Ç³±Åº¹ÆË¿Å·¾·Æ³´Á½¯Ä·Â»ÆÁ¼±Ë¿
o ¦¹¿ ³À±³ ÅÆÁ»É·±Ë¿ ¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ  £³º¹Æ»¼ÁÏ ³ÈÁÏ ¹ Â³ÃÁÏÅ³ ³À±³ ¾·½½Á¿Æ»¼Ð¿ ÉÃ¹¾³ÆÁÃÁÐ¿ ¼³» ÅÇÉ¿® ÆË¿ »¶±Ë¿
ÉÃ¹¾³ÆÁÃÁÐ¿ ¾·Æ³´®½½·Æ³»¼³ºÐÄÆ³·Â»ÆÎ¼»³³½½®¸ÁÇ¿
¾¯ÆÃ¹Å¹ÆÁÇ·Â»ÆÁ¼»³¼ÁÏ¼»¿¶Ï¿ÁÇÂÃ³µ¾³ÆÁÂÁ»·±Æ³»ÆÁÇ½®É»ÅÆÁ¿Å·¾¹¿»³±³´®Å¹ÉÃ¹Å»¾ÁÂÁ»Ð¿Æ³Äµ»³Æ¹¶»³É·±Ã»Å¹
ÆÁÇÅÆÁÆÃ³Â·¸»¼ÎÉ³ÃÆÁÈÇ½®¼»ÁÆ»ÄÂ³Ã³¼®ÆË¶ÇÁ´³Å»¼¯Ä¾¯ºÁ¶ÁÇÄ
o Â»ÆÁ¼»³¼Îv¿Á»µ¾³ ,QWHUHVW5DWH*DS ¦Ã®Â·¸³Â³Ã³¼Á½ÁÇº·±Æ³·Â»ÆÁ¼»³¼®³¿Á±µ¾³Æ³³¿®ÉÃÁ¿»¼®¶»³ÅÆ°¾³Æ³
 ¦³ÅÆÁ»É·±³·¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ¼³»Â³º¹Æ»¼ÁÏ¼³Æ³Æ®ÅÅÁ¿Æ³»Å·¶»³ÈÁÃ·Æ»¼¯ÄÂ·Ã»Î¶ÁÇÄ³¿®½Áµ³¾·ÆÁ¶»®ÅÆ¹¾³³¿³ÂÃÁÅ³Ã¾Áµ°Ä
 ÆÁÇ·Â»ÆÁ¼±ÁÇ¦Á·Â»ÆÁ¼»³¼Î®¿Á»µ¾³³¿®ÉÃÁ¿»¼°Â·Ã±Á¶Á·±¿³»¹¶»³ÈÁÃ®ÆË¿ÅÆÁ»É·±Ë¿ÆÁÇ·¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ³ÂÎÆ³ÅÆÁ»É·±³
 ÆÁÇÂ³º¹Æ»¼ÁÏÅÆÁÅÇµ¼·¼Ã»¾¯¿ÁÉÃÁ¿»¼Î¶»®ÅÆ¹¾³
o ¿®½ÇÅ¹·Ç³»Åº¹Å±³Ä¾·Æ³´Á½°ÄÅÆ³¼³º³Ã®¯ÅÁ¶³³ÂÎ¾·Æ³´Á½¯ÄÆË¿·Â»ÆÁ¼±Ë¿¢¾»½ÁÄÅ·Æ³¼Æ®ÉÃÁ¿»¼®¶»³ÅÆ°¾³Æ³
 ÂÃÁ´³±¿·»Å·³¿³½ÏÅ·»ÄÅ·¿³Ã±Ë¿³¼Ã³±Ë¿¼³Æ³ÅÆ®Å·Ë¿¼³»³¿®½ÇÅ¹·Ç³»Åº¹Å±³Äµ»³Æ¹¿³½½³µ°Æ¹ÄÁ»¼Á¿Á¾»¼°Ä³À±³Ä
 ÆË¿É³ÃÆÁÈÇ½³¼±Ë¿ÂÁÇº³·Â¯½º·»Å·¶»®ÈÁÃ³Å·¿®Ã»³³½½³µÐ¿Æ¹Ä¼³¾ÂÏ½¹Ä·Â»ÆÁ¼±Ë¿

Πίνακας 2: Σενάρια για τον κίνδυνο αγοράς στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (banking book)
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Γράφημα 4 : Αποτελέσματα stress-test για τον Κίνδυνο Επιτοκίου (ποσά σε χιλ. ευρώ)
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ɇȵɁȰɆȻɃ 3

ɇȵɁȰɆȻɃ 4

6.4. Κεφαλαιακή Επάρκεια
À·»¶»¼·Ç¾¯¿·Ä¾Á¿®¶·ÄÆ¹Ä¦Ã®Â·¸³ÄÂ³Ã³¼Á½ÁÇºÁÏ¿Æ¹¿¼·È³½³»³¼°·Â®Ã¼·»³Å·Æ³¼Æ®ÉÃÁ¿»¼®¶»³ÅÆ°¾³Æ³¼³»
ÇÂÁ´®½½ÁÇ¿ÅÆÁ»É·±³³¿®ÆÃ±¾¹¿ÁÅÆ¹¿¦Ã®Â·¸³Æ¹Ä½½®¶ÁÄ
¦³·ÂÁÂÆ»¼®¼·È®½³»³ÆË¿Â»ÅÆËÆ»¼Ð¿»¶ÃÇ¾®ÆË¿¶»³¼Ã±¿Á¿Æ³»Å·
o ·È®½³»³Æ¹Ä¼³Æ¹µÁÃ±³Ä 7LHU Æ³ÁÂÁ±³³¿³½ÏÁ¿Æ³»Â·Ã³»Æ¯ÃËÅ·
  ·È®½³»³¼Á»¿Ð¿¾·ÆÁÉÐ¿Æ¹Ä¼³Æ¹µÁÃ±³Ä &RPPRQ(TXLW\7LHUp&(7 
  £ÃÎÅº·Æ³¼·È®½³»³Æ¹Ä³Æ¹µÁÃ±³Ä
o ·È®½³»³Æ¹Ä¼³Æ¹µÁÃ±³Ä 7LHU 
«Ä·±¼Æ¹Ä·È³½³»³¼°ÄÂ®Ã¼·»³ÄÁÃ±¸·Æ³»Á½ÎµÁÄÆË¿·ÂÁÂÆ»¼Ð¿¶±Ë¿·È³½³±Ë¿ÂÃÁÄÆ³ÅÆÁ»É·±³ÆÁÇ¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ
¼³ºÐÄ¼³»Æ³·¼ÆÎÄ³Æ®ÅÆ³Å¹Ä¢»¼Á¿Á¾»¼°Ä¯Å¹ÄÅÆÁ»É·±³ÅÆ³º¾»Å¾¯¿³¼³Æ®ÆÁ¿¼±¿¶Ç¿ÁÂÁÇ³ÇÆ®Â·Ã»¼½·±ÁÇ¿
«Ä·±¼Æ¹Ä7LHUÁÃ±¸·Æ³»³¿Æ±ÅÆÁ»É³Á½ÎµÁÄÆË¿·È³½³±Ë¿Æ¹Ä¼³Æ¹µÁÃ±³Ä 7LHU ÂÃÁÄÆ³ÅÆ³º¾»Å¾¯¿³ÅÆÁ»É·±³
¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ ·¿ÆÎÄ¼³»·¼ÆÎÄ»ÅÁ½Áµ»Å¾ÁÏ ·¿Ð¾·³¿Æ±ÅÆÁ»ÉÁÆÃÎÂÁÁÃ±¸·Æ³»¼³»Á¶·±¼Æ¹Ä¼·È³½³±ÁÇ¼Á»¿Ð¿¾·ÆÁÉÐ¿Æ¹Ä
¼³Æ¹µÁÃ±³Ä &(7 
¥Ï¾ÈË¿³¾·ÆÁ¿³¿Á¿»Å¾Î¼³»Æ¹¿³ÂÎÈ³Å¹Æ¹ÄÂ»ÆÃÁÂ°Ä£»ÅÆËÆ»¼Ð¿¼³»ÅÈ³½»ÅÆ»¼Ð¿·¾®ÆË¿ £ 
Á»ÆÃ®Â·¸·ÄÂÃ¯Â·»Å·³ÆÁ¾»¼°¼³»Å··¿ÁÂÁ»¹¾¯¿¹´®Å¹¿³Â½¹ÃÁÏ¿¼³Æl·½®É»ÅÆÁ¿¶·±¼Æ¹¼·È³½³±ÁÇ
¼Á»¿Ð¿¾·ÆÁÉÐ¿Æ¹Ä¼³Æ¹µÁÃ±³Ä &(7 ¶·±¼Æ¹¼·È³½³±ÁÇÆ¹Ä¼³Æ¹µÁÃ±³Ä 7,(5 ¼³»ÅÇ¿Á½»¼Î¶·±¼Æ¹
¼·È³½³»³¼°Ä·Â®Ã¼·»³Ä 7RWDO&DSLWDO5DWLR 
¥¹¾·»Ð¿ÁÇ¾·ÎÆ»¹·¿½ÎµË³ÂÎÈ³Å¹Æ¹Ä£¼³Æ°Ãµ¹Å·Æ¹¿£·¿ÐÂÃÁ´½¯Â·»³¼Î¾³¾·Æ³´³Æ»¼¯Ä
¶»³Æ®À·»Ä³¿³ÈÁÃ»¼®¾·Æ¹¿·È³Ã¾Áµ°·ÂÁÂÆ»¼Ð¿³È³»Ã¯Å·Ë¿³ÂÎÆ³¼·È®½³»³¼Á»¿Ð¿¾·ÆÁÉÐ¿Æ¹Ä¼³Æ¹µÁÃ±³Ä &RP
PRQ(TXLW\7LHUp&(7 
Â»ÂÃÁÅº¯ÆËÄÅÏ¾ÈË¿³¾·Æ¹¿¢¶¹µ±³Á»ÆÃ®Â·¸·Ä·Â±Å¹Äº³ÇÂÁÉÃ·ÁÏ¿Æ³»¿³¶¹¾»ÁÇÃµ°ÅÁÇ¿ÅÆ³¶»³¼®¯¿³
³ÂÁº·¾³Æ»¼Î¶»³Æ°Ã¹Å¹Ä¼·È³½³±Ë¿ FDSLWDOFRQVHUYDWLRQEXIIHU ¾¯ÉÃ»Æ¹¿ Æ¹¿
Æ¹¿¼³»Æ¹¿ Â¯Ã³¿ÆË¿ÇÈ»ÅÆ®¾·¿Ë¿¼·È³½³±Ë¿¼Á»¿Ð¿¾·ÆÁÉÐ¿Æ¹Ä¼³Æ¹µÁÃ±³Ä
&(7 ¼³»ÆË¿·½®É»ÅÆË¿·ÂÁÂÆ»¼Ð¿»¶±Ë¿¼·È³½³±Ë¿
¥Ç¿Á½»¼®Á»·½®É»ÅÆÁ»¶·±¼Æ·ÄÂÁÇÂÃ¯Â·»¿³Æ¹ÃÁÏ¿Æ³»ÅÇ¾Â·Ã»½³¾´³¿Á¾¯¿ÁÇÆÁÇ³ÂÁº·¾³Æ»¼ÁÏ¶»³Æ¹Ã°Å·ËÄ¼·È³½³±Ë¿
FDSLWDOFRQVHUYDWLRQEXIIHU ¼³»Á»ÁÂÁ±Á»º³»ÅÉÏÁÇ¿³ÂÎ·±¿³»
o 2·½®É»ÅÆÁÄ¶·±¼Æ¹Ä¼Á»¿Ð¿»¶±Ë¿¼·È³½³±Ë¿
o 2ÅÇ¿Á½»¼ÎÄ¶·±¼Æ¹Ä·È³½³»³¼°ÄÂ®Ã¼·»³Ä
¦¯½ÁÄ¹¢¶¹µ±³ÂÃÁ´½¯Â·»Æ¹¿¶»³¼Ã»Æ»¼°·ÇÉ¯Ã·»³·Â»´Á½°Ä³ÂÎÆ³Ã®Æ¹¯½¹ÆË¿·À°Ä³ÂÁº·¾®ÆË¿
³ÅÈ³½·±³Ä
o ¿Æ»¼Ç¼½»¼Î·È³½³»³¼ÎÂÎº·¾³ÅÈ³½·±³Ä
o ÂÎº·¾³ÅÈ³½·±³Ä¥ÇÅÆ¹¾»¼ÁÏ»¿¶Ï¿ÁÇ
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¢»´³Å»¼¯ÄÂÃÁÆ·Ã³»ÎÆ¹Æ·ÄÆÁÇ¢¾±½ÁÇÅÇ¿±ÅÆ³¿Æ³»ÅÆ¹¶»³Æ°Ã¹Å¹¼³»·¿³Ã¾Î¿»Å¹ÆË¿¼·È³½³»³¼Ð¿³Â³»Æ°Å·Ë¿ÅÏ¾ÈË¿³
¾·ÆÁ·¼®ÅÆÁÆ·¼³¿Á¿»ÅÆ»¼ÎÂ½³±Å»ÁÅÆ¹¿¶Ç¿³ÆÎÆ¹Æ³ÆÁÇ¢¾±½ÁÇµ»³³ÂÃÎÅ¼ÁÂÆ¹ÅÇ¿¯É·»³ÆË¿¶Ã³ÅÆ¹Ã»ÁÆ°ÆË¿ÆÁÇ¼³»ÅÆ¹
¶»³Æ°Ã¹Å¹Æ¹Ä¼·È³½³»³¼°Ä´®Å¹ÄÅ·Æ¯ÆÁ»Á·Â±Â·¶ÁÂÁÇº³·Â»ÆÃ¯Â·Æ³»¹·Â±Æ·ÇÀ¹ÆÁÇ·Â»É·»Ã¹¾³Æ»¼ÁÏÅÉ·¶±ÁÇÆÁÇ

Πίνακας 3: Πίνακας Κεφαλαιακής Επάρκειας-Τράπεζα
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Γράφημα 5: Εξέλιξη κατανομής Σταθμισμένου Ενεργητικού-Τράπεζα
(ποσά σε χιλ.ευρώ)
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¥ÆÁÂ³Ã³¼®ÆËµÃ®È¹¾³³¿³½Ï·Æ³»¹¼³Æ³¿Á¾°ÆÁÇÅÆ³º¾»Å¾¯¿ÁÇ·¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏµ»³ÆÁ¿Â»ÅÆËÆ»¼Î¼±¿¶Ç¿Á

Γράφημα 6: Κατανομή Σταθμισμένου Ενεργητικού για Πιστωτικό Κίνδυνο-Τράπεζα
Ȱʌʖɹʎ ʏʉʋɿʃɼʎ
Ɉʌɳʋɸɺɸʎ ʃɲɿ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʀ
ɲʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻʎ,
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¢¾»½ÁÄ¶»³º¯Æ·»³À»ÎÂ»ÅÆ·Ä³ÂÁÆ·½·Å¾³Æ»¼¯Ä¼³»Á½Á¼½¹ÃË¾¯¿·ÄÅÆÃ³Æ¹µ»¼¯Ä¼³»¶»³¶»¼³Å±·Äµ»³Æ¹¿³À»Á½Îµ¹Å¹Å·
¶»³Ã¼°´®Å¹ÆÁÇÏÊÁÇÄÆ¹ÄÅÏ¿º·Å¹Ä¼³»Æ¹Ä¼³Æ³¿Á¾°ÄÆË¿»¶±Ë¿¼·È³½³±Ë¿ÂÁÇº·ËÃÁÏ¿Æ³»·Â³Ã¼°µ»³Æ¹¿¼®½ÇÊ¹
Æ¹ÄÈÏÅ¹Ä¼³»ÆÁÇ·Â»Â¯¶ÁÇÆË¿¼»¿¶Ï¿Ë¿ÂÁÇ³¿³½³¾´®¿·» ·ÅËÆ·Ã»¼Î¼·È®½³»Á 
¥Æ³Â½³±Å»³Æ¹Ä»³¶»¼³Å±³ÄÀ»Á½Îµ¹Å¹ÄÂ®Ã¼·»³ÄÅËÆ·Ã»¼ÁÏ·È³½³±ÁÇ  ·À·Æ®¸Á¿Æ³»ÂÁÅÁÆ»¼®¼³»
ÂÁ»ÁÆ»¼®ÅÆÁ»É·±³ÎÂËÄÆÁ·Â±Â·¶Á¼³»¹¶Á¾°ÆË¿·ÂÁÂÆ»¼Ð¿¼·È³½³±Ë¿Á¼±¿¶Ç¿ÁÄ³µÁÃ®ÄÁ¼±¿¶Ç¿ÁÄÃ·ÇÅÆÎÆ¹Æ³Ä
Á¼±¿¶Ç¿ÁÄ·Â»ÆÁ¼±ÁÇÆÁ·Â±Â·¶Á¼³»¹¼³Æ³¿Á¾°ÆÁÇ·ÅËÆ·Ã»¼ÁÏ¼·È³½³±ÁÇ¼®ÂÎÆ¹¿³À»Á½Îµ¹Å¹ÆË¿Â·¶±Ë¿³ÇÆÐ¿
ÂÃÁÅ¶»ÁÃ±¸Á¿Æ³»Æ³³Â³»ÆÁÏ¾·¿³¼·È®½³»³µ»³Æ¹¿Â·Ã³»Æ¯ÃË¼®½ÇÊ¹ÆË¿·À°Ä
o §ÂÁ·¼Æ±¾¹Å¹£»ÅÆËÆ»¼ÁÏ»¿¶Ï¿ÁÇÅÏ¾ÈË¿³¾·Æ¹¿¦ÇÂÁÂÁ»¹¾¯¿¹¾¯ºÁ¶Á
o §ÂÁ·¼Æ±¾¹Å¹»¿¶Ï¿ÁÇµÁÃ®Ä
o §ÂÁ·¼Æ±¾¹Å¹·»ÆÁÇÃµ»¼ÁÏ»¿¶Ï¿ÁÇ¼³Æ®Æ¹¿ÉÃ°Å¹Æ¹Ä¾·ºÁ¶Á½Áµ±³ÄÆÁÇ³Å»¼ÁÏ·±¼Æ¹
o Á»ÂÁ±±¿¶Ç¿Á»ÎÂËÄÁ¼±¿¶Ç¿ÁÄ·Â»ÆÁ¼±ÁÇ¼±¿¶Ç¿ÁÄÅÇµ¼¯¿ÆÃËÅ¹Ä¼±¿¶Ç¿ÁÄÃ·ÇÅÆÎÆ¹Æ³Ä¾ÎÉ½·ÇÅ¹¼±¿¶Ç¿ÁÄ
 ¼·Ã¶ÁÈÁÃ±³Ä¼±¿¶Ç¿ÁÄ¼·È³½³±Ë¿¼³»¼±¿¶Ç¿ÁÄÈ°¾¹Ä

76

6.5 Λειτουργικός Κίνδυνος
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Γράφημα 7 : Εξέλιξη Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για Λειτουργικό Κίνδυνο-Τράπεζα
(ποσά σε χιλ. ευρώ)
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6.6 Κίνδυνος Ρευστότητας
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6.7 Κίνδυνος Μόχλευσης
7Á¼³¿Á¿»ÅÆ»¼ÎÂ½³±Å»Á³Å»½·±³ÇÂÁÉÃ·Ð¿·»Æ»Ä¦Ã®Â·¸·Ä¿³ÁÃ»Áº·ÆÁÏ¿¼³»¿³¶»³É·»Ã±¸Á¿Æ³»·¿·Ãµ®Â½¯Á¿ÆÁ¿¼±¿¶Ç¿Á
¾ÎÉ½·ÇÅ¹Ä¾¯ÅËÆ¹Ä·»Å³µËµ°Ä·¿ÎÄ¶·±¼Æ¹¾ÎÉ½·ÇÅ¹ÄÁÁÂÁ±ÁÄÁÃ±¸·Æ³»ËÄÆÁÂ¹½±¼ÁÆË¿·È³½³±Ë¿Æ¹Ä¼³Æ¹µÁÃ±³Ä
7LHU ËÄÂÃÁÄÆ³ÂÃÁÅ³Ã¾ÁÅ¾¯¿³ÅÆÁ»É·±³·¿ÆÎÄ¼³»·¼ÆÎÄ»ÅÁ½Áµ»Å¾ÁÏÆÁÇ¿·Ãµ¹Æ»¼ÁÏ

Πίνακας 4: Στοιχεία υπολογισμού δείκτη μόχλευσης – Τράπεζας - & Ομίλου
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6.8 Λοιποί Κίνδυνοι
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7. Οι Εταιρείες του Ομίλου της Attica Bank.
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8. Λοιπές Πληροφορίες.
8.1.
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007)

AT T IC A B A N K Α ΝΩ Ν Υ Μ Η Τ Ρ Α Π Ε ΖΙ Κ Η ΕΤ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗ ΣΙ Α ΟΙΚΟΝ ΟΜΙ ΚΗ Ε Κ ΘΕ ΣΗ Τ ΗΣ ΧΡΗ ΣΗ Σ Α Π Ο

1H ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ε ΩΣ 31Η ΔΕ ΚΕΜΒΡΙΟΥ 201 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

I.

Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

II.

Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007
συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ν.3873/2010)

III.

Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2015 (περιλαμβάνεται και η Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών
Ελεγκτών)

IV.

Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015

V.

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων κεφαλαίων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
(περιλαμβάνεται έκθεση ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών)

VI.

Πληροφορίες άρθρου 10 Ν.3401/2005

VII.

Διαθεσιμότητα ετήσιας οικονομικής έκθεσης

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ι. ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι, εξ όσων γνωρίζουμε:
-

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και του Ομίλου
της, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα
λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την
καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της Τράπεζας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο.

-

Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή, την εξέλιξη, τις επιδόσεις
και τη θέση της Τράπεζας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 995770

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 138716

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Η. ΠΛΙΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Κ 191047

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε ΖΙ Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρα 37, 43α παρ.3α και άρθρο 108, επίσης σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 άρθρα 4γ, 6, 7 & 8 καθώς και την απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 4/507/28.04.2007 άρθρο 2 και το Καταστατικό της Τράπεζας, σας υποβάλλουμε για
την κλειόμενη χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η
οποία περιλαμβάνει τις ελεγμένες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τις σημειώσεις
επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Στην
παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες του Ομίλου και της Τράπεζας ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική
ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης
εταιρικής χρήσης (1/1/2015-31/12/2015), σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση
αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων
και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος και η Τράπεζα στο μέλλον και παρατίθενται
οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με
αυτήν προσώπων.
Στα τέλη Ιουνίου 2015 και ως αποτέλεσμα της περαιτέρω επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης
στην Ελλάδα και της ελλείψεως ρευστότητας στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, που προκλήθηκαν από
την λήξη του Προγράμματος Σταθεροποίησης της χώρας με τους διεθνείς πιστωτές και την εν συνεχεία
αθέτηση αποπληρωμής συμβατικής υποχρέωσης από το Ελληνικό Δημόσιο προς το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ) όπως επίσης και της μη επίτευξης συμφωνίας της Ελληνικής Κυβέρνησης με το ΔΝΤ και
τα λοιπά Μέλη της Ευρωζώνης για ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης, κηρύχθηκε τραπεζική
αργία για τις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα για περίοδο τριών εβδομάδων και επιβλήθηκαν
περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων.
Στις 14 Αυγούστου 2015 και κατόπιν παρατεταμένων διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν στα πλαίσια
της λειτουργίας του Eurogroup και σε επίπεδο αρχηγών κρατών, κατόπιν αμοιβαίων συμβιβασμών
επήλθε συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης με τους διεθνείς εταίρους πιστωτές (Θεσμοί), στην οποία
συμφωνία συμμετέχει και το ΔΝΤ, για ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης προς την Ελλάδα
ύψους 86 δισ. ευρώ περίπου, χορηγούμενο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ). Σύμφωνα
με την ανακοίνωση του Eurogroup, η Ελλάδα στα πλαίσια του Προγράμματος του ΕΜΣ στοχεύει σε
μεσοπρόθεσμα πρωτογενή πλεονάσματα ξεκινώντας από έλλειμμα της τάξης του 0,25% το έτος 2015
και επιστρέφοντας στην ανάπτυξη με δημοσιονομικά πλεονάσματα της τάξης του 0,5% το έτος 2016,
του 1,75% το έτος 2017 και 3,5% το έτος 2018, που θα επιτευχθούν ιδιαίτερα μέσω εμπροσθοβαρών
παραμετρικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων υποστηριζόμενων από μέτρα για την ενίσχυση της
φορολογικής συμμόρφωσης και πάταξης της φοροδιαφυγής. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα δεσμεύτηκε να
εφαρμόσει μία σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, περιλαμβανομένων βασικών ρυθμίσεων στη
αγορά εργασίας και προϊόντων με σκοπό το άνοιγμα της οικονομίας στις επενδύσεις και τον
ανταγωνισμό, καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία του δημόσιου τομέα με όρους
ανταγωνισμού.
Στο νέο Πρόγραμμα του ΕΜΣ έχει προβλεφθεί και κονδύλι ύψους 25 δισ. ευρώ για την
ανακεφαλαιοποίηση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στις Ελληνικές
τράπεζες επί τη βάση των αναγκών ανακεφαλαιοποίησης που θα προκύψουν από τον Έλεγχο της
Ποιότητας Στοιχείων του Ενεργητικού («Asset Quality Review») και τις ασκήσεις προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων («stress tests») που ολοκληρώθηκαν από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ)
για τις συστημικές τράπεζες και από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ό,τι αφορά την Attica Bank και τις
συνεταιριστικές τράπεζες, στα τέλη Οκτωβρίου 2015.
Παρά τις σημαντικές αντιξοότητες της περιόδου αυτής η ελληνική οικονομία παρουσίασε αξιοπρόσεκτη
ανθεκτικότητα και περιόρισε τις αρνητικές επιπτώσεις που αρχικά είχαν προβλεφθεί λόγω των
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κεφαλαιακών ελέγχων, τη θέσπισης της τραπεζικής αργίας και των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων
της ελληνικής κυβέρνησης με τους εταίρους - πιστωτές. Καθοριστικό ρόλο στη θετική εξέλιξη αυτή είχε
η σημαντική αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό ως επακόλουθο της μεγάλης αύξησης των
τουριστικών αφίξεων στη χώρα καθώς και η μεγάλη μείωση της τιμής του πετρελαίου κατά το δεύτερο
εξάμηνο του έτους.
Για το έτος 2015 το ΑΕΠ υποχώρησε σε ποσοστό 0,7% ενώ το έτος 2014 είχε παρουσιάσει θετική
μεταβολή της τάξης του 0,7%. Η αρνητική μεταβολή του ΑΕΠ σε επίπεδο έτους οφείλεται στην
αντιστροφή της ανάπτυξης της οικονομίας στο β’ εξάμηνο του έτους εξ αιτίας κυρίως των ελέγχων στη
κίνηση κεφαλαίων που επεβλήθησαν καθώς και στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σε επίπεδο κλάδων της οικονομίας σημαντική αύξηση είχαν τα έσοδα
από την τουριστική δραστηριότητα όπως και τα έσοδα από τις εξαγωγές αγαθών. Σε ότι αφορά τις
εισαγωγές, τη ναυτιλία και τις επενδύσεις στη χώρα αυτά επηρεάστηκαν αρνητικά λόγω των
περιορισμών στη κίνηση κεφαλαίων. Αντιστρόφως ανάλογη ήταν και η συμβολή ως προς τη
διαμόρφωση του ΑΕΠ της ιδιωτικής κατανάλωσης στα δύο εξάμηνα του έτους. Στο μεν α’ εξάμηνο η
ιδιωτική κατανάλωση συνεισέφερε θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ, σε αντίθεση με το β’ εξάμηνο που η
συμβολή ήταν αρνητική κυρίως λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και
της οικονομικής αστάθειας που επικρατούσε στη χώρα.
Στο μέτωπο του πληθωρισμού ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών διαμορφώθηκε σε +0,4 με τις εκτιμήσεις
για το έτος 2016 να ακολουθούν την αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας στο δεύτερο κυρίως
εξάμηνο του τρέχοντος έτους και να προβλέπουν αντίστοιχη αύξηση του πληθωρισμού. Σε ότι αφορά
την αγορά εργασίας με βάση τα στοιχεία της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015 η ανεργία
υποχώρησε στο 25,1% σε σχέση με με 26,6% που ήταν την αντίστοιχη περίοδο 2014. Οι ιδιωτικές
καταθέσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 διαμορφώθηκαν σε 123,4 δισ. ευρώ έναντι 160,3 δισ. ευρώ
την 31η Δεκεμβρίου 2014 ήτοι μείωση κατά 23%.Πρέπει να σημειωθεί η σταθεροποίηση και η αύξηση
των ιδιωτικών καταθέσεων το τελευταίο πεντάμηνο του έτους κυρίως λόγω της επιβολής των
κεφαλαιακών ελέγχων. Επίσης την ίδια περίοδο των τελευταίων μηνών του έτους παρατηρήθηκε
σημαντική μείωση των καταθέσεων προθεσμίας (-48,8%) και παράλληλη αύξηση των καταθέσεων
ταμιευτηρίου (+15,5%) και των καταθέσεων όψεως (+10,3%). Η μεταβολή αυτή στη διάρθρωση των
καταθέσεων είναι απόρροια των περιορισμών που επεβλήθησαν στη κίνηση κεφαλαίων κατά το δεύτερο
εξάμηνο του έτους.
Σε ότι αφορά το τραπεζικό σύστημα υπό την προϋπόθεση της θετικής αξιολόγησης της ελληνικής
οικονομίας από τους θεσμούς και της οικονομικής σταθεροποίησης από το δεύτερο εξάμηνο του
τρέχοντος έτους, οι κύριες προκλήσεις εδράζονται στην αποτελεσματική διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων και την αύξηση των καταθέσεων. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί το νέο πλαίσιο
που διαμορφώνεται σε ότι αφορά τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη βελτίωση των
διαδικασιών για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.
Σε ότι αφορά την Attica Bank σημειώνεται ότι από το μήνα Δεκέμβριο 2014 έως και στις 30 Ιουνίου
2015 υπήρξε σημαντική εκροή καταθέσεων ποσού ύψους 693 εκατ. ευρώ περίπου, συνεπεία της
αβεβαιότητας ως προς την αίσια κατάληξη των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων μεταξύ της χώρας
και των εταίρων – δανειστών γεγονός που είχε εντείνει τα προβλήματα ρευστότητας και οδήγησε στην
μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος με
την από 20 Απριλίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Η εκροή αυτή συνεχίστηκε και στο β’
εξάμηνο με περαιτέρω μείωση 418 εκατ. ευρώ. Η καθυστέρηση στην επίτευξη της τελικής συμφωνίας
οδήγησε επιπρόσθετα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην απόφαση να μην αποδέχεται τους τίτλους
έκδοσης του Ελληνικού Δημοσίου ως ενέχυρο για αναχρηματοδότηση. Η σημαντική μείωση των
καταθέσεων και η έλλειψη των επιλέξιμων ενεχύρων για άμεση χρηματοδότηση από την ΕΚΤ οδήγησε
τον Όμιλο στον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (E.L.A.) για την παροχή ρευστότητας. Συγκεκριμένα,
την 31.12.2015, ο Όμιλος μέσω του Ευρωσυστήματος έχει λάβει καθαρή χρηματοδότηση ύψους 780
εκατ. ευρώ από τον E.L.A.
Από τη λειτουργία του ο έκτακτος μηχανισμός παροχής ρευστότητας (E.L.A.) είναι μικρής διάρκειας και
συνεπάγεται υψηλότερο κόστος (επιτόκιο 1,55%) σε σύγκριση με το κόστος άντλησης ρευστότητας
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (επιτόκιο 0,05%). Ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνιμη
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πηγή χρηματοδότησης για τον Όμιλο. Η πρόσβαση του Ομίλου στον E.L.A., όπως και για όλες της
ελληνικές τράπεζες εξαρτάται από την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, η οποία ανανεώνει
αυτές τις γραμμές χρηματοδότησης πλέον σε εβδομαδιαία βάση. Η ΕΚΤ έχει ανακοινώσει ότι θα
αναθεωρήσει την απόφασή της και θα κάνει αποδεκτά ως ενέχυρα τους τίτλους έκδοσης του Ελληνικού
Δημοσίου, εφόσον η χώρα αξιολογηθεί θετικά από τον έλεγχο των εταίρων – πιστωτών που θα έχει ως
αποτέλεσμα την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.
Ως μέρος της συμφωνίας της 14/08/2015 και της υπογραφής του σχετικού μνημονίου συνεργασίας
μεταξύ της χώρας και των διεθνών πιστωτών ήταν και η αξιολόγηση των ελληνικών πιστωτικών
ιδρυμάτων, από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό για τις συστημικές τράπεζες και από την Τράπεζα της
Ελλάδος για τις μη συστημικές και τις συνεταιριστικές τράπεζες. Η αξιολόγηση αυτή είχε ως σκοπό τον
προσδιορισμό του μεγέθους των επιπτώσεων από την επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας στη
χρηματοοικονομική τους θέση καθώς και τη συνακόλουθη ανάγκη πρόσθετων κεφαλαιακών αναγκών.
Η άσκηση διεξήχθη εντός του τρίτου τριμήνου και περιελάμβανε τόσο την αξιολόγηση της ποιότητας
των στοιχείων ενεργητικού (AQR) όσο και την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Βάσει των
αποτελεσμάτων της άσκησης, τα οποία ανακοινώθηκαν την 31 Οκτωβρίου 2015, οι κεφαλαιακές ανάγκες
για τον Όμιλο προσδιορίστηκαν σε ευρώ 584 εκατ. στο βασικό σενάριο, λαμβάνοντας υπόψη την
αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού (AQR), και σε ευρώ 748 εκατ. στο δυσμενές
σενάριο της ασκήσεως προσομοιώσεως.
Η Τράπεζα κάλυψε μέσω αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ποσό ύψους 681 εκατ.
ευρώ, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το βασικό σενάριο και έχει καλύψει σε μεγάλο ποσοστό τη διαφορά
μεταξύ δυσμενούς και βασικού σεναρίου. Συγκεκριμένα το ποσό που αντλήθηκε από την αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου αντιπροσωπεύει ποσοστό της τάξης του 90,95% του συνολικού ποσού όπως αυτό
προέκυψε από την άσκηση προσομοίωσης στο δυσμενές σενάριο. Τα κεφάλαια της αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο από τον βασικό μέτοχο καθώς και παλαιούς και νέους μετόχους
χωρίς τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Μετά την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 681 εκατ. ευρώ το συνολικό
μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε 802 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100,2 εκατ. ευρώ
αντιστοιχούν σε κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών, το οποίο έχει καλυφθεί από το Ελληνικό δημόσιο στα
πλαίσια του νόμου 3723/2008. Αρχικά η κάλυψη των προνομιούχων μετοχών από το Ελληνικό δημόσιο,
έλαβε χώρα μέσω έκδοσης ειδικού ομολόγου ισόποσης ονομαστικής αξίας πενταετούς διάρκειας και λήξη
την 21/05/2014. Με τη λήξη του ομολόγου αυτό εξοφλήθηκε από το Ελληνικό δημόσιο και η Τράπεζα
έχει αιτηθεί παράταση της συμμετοχής του Ελληνικού δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου έως την
31/12/2017.
Για το υπολειπόμενο ποσό μέχρι την πλήρη κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου ύψους περίπου 70 εκατ.
ευρώ η Τράπεζα προτίθεται να εκδώσει ομολογιακό δάνειο το οποίο θα διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση
τόσο σε Έλληνες όσο και σε ξένους επενδυτές. Η έκδοση του ομολογιακού δανείου θα διέπεται από το
αγγλικό δίκαιο και εξετάζεται το ενδεχόμενο πιθανής διαπραγμάτευσης αυτού σε οργανωμένη
χρηματιστηριακή αγορά του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχει ανατεθεί σε εξειδικευμένους
διεθνείς χρηματοοικονομικούς συμβούλους η προετοιμασία της έκδοσης του ομολογιακού δανείου, η
σύνταξη των απαραίτητων συμβάσεων που σχετίζονται με την έκδοση του ομολόγου, η υποστήριξη
κατά το στάδιο παροχής εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές, η διαχείριση των διαδικασιών που
σχετίζονται με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του ομολόγου, η σύσταση υποψηφίων επενδυτών
και λοιπά θέματα που σχετίζονται με την έκδοση.
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Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Βασικά Μεγέθη και Αποτελέσματα Τράπεζας
Κατά τη διαχειριστική χρήση η οποία έληξε την 31/12/2015, τα βασικά μεγέθη και τα αποτελέσματα της
Τράπεζας καθώς και η μεταβολή τους, διαμορφώθηκαν ως εξής:
Το σύνολο του Ενεργητικού της Τράπεζας ανήλθε σε 3.674 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,3% έναντι του
12μήνου 2014.
Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις (χορηγήσεις δανείων και ομολογιακά δάνεια εταιρειών) ανήλθαν, προ
προβλέψεων, σε 3.927,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5% έναντι του 12μήνου 2014.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται αναλυτικά οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας:
(σε εκατ. ευρώ )
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

31/12/2015

31/12/2014

Μεταβολή %

(1)

(2)

(1)/(2)

3.225,0

3.064,4

5,2%

230,7
60,3
500,3
290,8
702,6
3.927,6

232,9
58,3
515,7
296,2
675,0
3.739,4

-1,0%
3,4%
-3,0%
-1,8%
4,1%
5,0%

Από τις οποίες:
- Καταναλωτικά Δάνεια
- Πιστωτικές Κάρτες
- Στεγαστική Πίστη
- Χρηματοδοτική Μίσθωση
Ομολογιακά δάνεια επιχειρήσεων
Σύνολο χρηματοδοτήσεων

y Το ύψος των καταθέσεων κατά την 31/12/2015 ανήλθε σε 2.157,4 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 34%

συγκριτικά με την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2014 λόγω των ασταθών οικονομικών και πολιτικών
συνθηκών καθώς και των μεγάλων εκροών καταθέσεων που έλαβαν χώρα εντός της χρήσης.

y Οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ανήλθαν σε 628 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από το

δωδεκάμηνο του 2014, ενώ οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 1.170,2 εκατ. ευρώ έναντι 546,3
εκατ. ευρώ ήτοι αύξηση 114,2% περίπου. Οι σωρευμένες προβλέψεις καλύπτουν το 95% του
αποτελέσματος της συνολικής αξιολόγησης στοιχείων ενεργητικού (AQR) που διεξήγαγε η εποπτική αρχή
το γ’ τρίμηνο του έτους 2015. Ο δείκτης κάλυψης των συνολικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
διαμορφώθηκε σε 52,8%. Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων των δανείων, ο δείκτης κάλυψης
των συνολικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υπερβαίνει το 100%.

y Οι σωρευμένες προβλέψεις καλύπτουν κατά 30% το συνολικό ύψος του δανειακού χαρτοφυλακίου χωρίς
να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

y Οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 90,3 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν αύξηση 0,9% έναντι του 2014.
x

Οι καθαρές προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 12,4 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση 24,9% έναντι της
προηγούμενης χρήσης.

x

Το αποτέλεσμα χρηματοοικονομικών πράξεων, διαμορφώθηκε σε ζημία 9,5 εκ. ευρώ το 2015 έναντι
κέρδους 8,4 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη προηγούμενη χρήση. Η ζημία που καταγράφεται είναι
αποτέλεσμα της μεταφοράς του αποθεματικού που είχε βαρύνει την καθαρή θέση σε προηγούμενες
περιόδους από την αποτίμηση των ομολόγων εκδόσεως πιστωτικών ιδρυμάτων, το οποίο κατά την
ανταλλαγή των ομολόγων κατά το χρονικό διάστημα της ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών
ιδρυμάτων μεταφέρθηκε στο λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης. Συνεπώς από τη μεταφορά αυτή δεν
επήλθε καμία μεταβολή στην καθαρή θέση και τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας.

y Το σύνολο των εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 113,8 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά
3% έναντι του 2014.
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y Οι καθαρές δαπάνες προσωπικού, ανήλθαν σε 44,9 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 6,8% σε σχέση με τη

συγκριτική χρήση. Η μείωση αυτή είναι απόρροια του προγράμματος λειτουργικής αναδιάρθρωσης της
Τράπεζας, το οποίο συνεχίζεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Εάν από το ποσό των συνολικών δαπανών
προσωπικού αφαιρεθούν οι έκτακτες αποζημιώσεις ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, οι τακτικές δαπάνες
μισθοδοσίας θα διαμορφωθούν σε 43,3 εκατ. ευρώ.

y Τα γενικά λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 42,1 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2015 μειωμένα κατά
1,2% σε σχέση με τη συγκριτική χρήση.

y Το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας κατά την 31/12/2015 αριθμούσε 70 καταστήματα.
Βασικά Μεγέθη και Αποτελέσματα σε Ενοποιημένη Βάση
Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών και αποτελεσμάτων του ομίλου της Attica Bank κατά το 2015, έχει ως
ακολούθως:

y Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3.669,3 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,3% έναντι του
δωδεκαμήνου του 2014.

Αποτελέσματα σε Ενοποιημένη βάση

(σε χιλ. ευρώ)

12Μ 2015

12Μ 2014

Μεταβολή %

Καθαρά Έσοδα από Τόκους

90.495,69

89.828,17

0,7%

Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες

16.084,36

20.004,74

-19,6%

Κέρδη/ζημιές από χρηματοοικονομικά στοιχεία

(9.523,71)

8.435,37

-212,9%

Λοιπά Έσοδα

20.538,53

3.059,96

571,2%

117.594,86

121.328,25

-3,1%

Έξοδα Προσωπικού

(46.146,14)

(49.493,92)

-6,8%

Γενικά Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων

(37.233,48)

(42.454,14)

-12,3%

Λειτουργικά Έσοδα

Αποτέλεσμα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες

2.299,90

368,19

524,6%

(81.079,73)

(91.579,87)

-11,5%

Κέρδη / (Ζημιές) προ Προβλέψεων και Αποσβέσεων

36.515,14

29.748,38

22,7%

Αποσβέσεις

(5.562,77)

(6.377,39)

-12,8%

(629.006,13)

(111.247,26)

465,4%

(6.630,00)

(2.120,00)

212,7%

Αποτέλεσμα προ φόρων

(604.683,77)

(89.996,27)

571,9%

Αποτέλεσμα μετά από φόρους

(346.824,79)

(49.944,02)

594,4%

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(333.497,42)

(54.623,11)

510,5%

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
Λοιπές προβλέψεις

Τα βασικά κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή, διαμορφώνονται σε (0,2885) ευρώ, έναντι (0,0427) ευρώ το
αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2014.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων των εταιρειών που
απαρτίζουν τον Όμιλο:
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Αποτελέσματα προ φόρων

Αποτελέσματα μετά από φόρους
και δικαιώματα μειοψηφίας

(σε χιλ. ευρώ)

(σε χιλ. ευρώ)

Εταιρεία
12Μ 2015

12Μ 2014

12Μ 2015

12Μ 2014

-607.744,97

-91.038,98

-349.484,82

-49.924,61

302,98

345,00

208,75

238,63

2,52

-68,60

1,08

-69,75

60,99

127,27

8,19

60,65

18,37

54,07

14,92

-1.502,44

Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank

738,50

513,61

485,23

341,42

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zait ech

2.299,90

368,19

2.299,90

368,19

-210,67

-295,34

-207,55

-297,57

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ
Attica Finance Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου
Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Attica Funds PLC

AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων

Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες Τράπεζας και Ομίλου
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες που αναφέρονται στην
ανάλυση της οικονομικής διάρθρωσης, την ανάλυση της αποδοτικότητας καθώς και στην ανάλυση της
διαχειριστικής πολιτικής, όπως αυτοί προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε
την 31/12/2015 μαζί με τους αντίστοιχους συγκριτικούς δείκτες της χρήσης 2014 τόσο σε ατομική βάση
όσο και σε ενοποιημένη βάση.
Οι δείκτες αυτοί αποδεικνύουν την προτεραιότητα και τη βαρύτητα που δίνει η Διοίκηση της Τράπεζας
στη διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων, στον έλεγχο του κόστους και στην πιο αποτελεσματική χρήση
των κεφαλαίων.
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΙΣΟΛ ΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ

2015

2014

2015

2014

182,1%

114,4%

183,3%

114,9%

58,7%

82,5%

58,4%

82,3%

75,1%

80,6%

75,1%

80,7%

18,3%

8,8%

18,5%

9,0%

31,2%

10,7%

31,7%

10,9%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων και αποσβέσεων/ Σύνολο
Ενεργητικού

2,4%

2,3%

2,5%

2,4%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων και αποσβέσεων/ Σύνολο
λειτουργικών εσόδων

76,5%

77,4%

76,5%

77,5%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων και αποσβέσεων/ Μέσο
Ύ ψος Ενεργητικού

2,3%

2,3%

2,4%

2,4%

Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης εκτός Τόκων/ Μέσο Ύ ψος
Ενεργητικού

0,6%

0,7%

0,7%

0,8%

Απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων) / Υποχρεώσεις προς Πελάτες
Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού
Απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις) / Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια / Υποχρεώσεις προς Πελάτες
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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Αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την οικονομική χρήση και
την επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις
α) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 22/11/2015 αποφάσισε:
1. Ανάκληση των αποφάσεων της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 10.12.2014 της Τράπεζας
περί: 1. αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας
με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reνerse split), 2.
μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών
ονομαστικών μετοχών με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του
κ.ν. 2190/1920, 3. αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως ποσού ευρώ 433.350.948,42 και 4.
Παροχής εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή/και έκδοση ομολογιακού
δανείου.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 95.570.496,60 ευρώ με έκδοση 318.568.322 vέωv κοινών
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, λόγω της μετατροπής 318.568.322
μετατρέψιμων ομολογιών σε κοινές ονομαστικές μετοχές. Συνεπεία των παραπάνω το συνολικό
μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 509.508.740 ευρώ διαιρούμενο σε 1.364.362.467
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και 286.285.714 προνομιούχες
μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστη.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 356.050.018,10 με κεφαλαιοποίηση
διαφοράς υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη μείωση
μετοχικού κεφαλαίου με το ίδιο ποσό και ισόποση διαγραφή ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας
κάθε κοινής μετοχής στο προ της κεφαλαιοποίησης διαφοράς υπέρ το άρτιο επίπεδο.
4. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας από 0,30 ευρώ σε
5,90400001090479000 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού
αριθμού των κοινών μετοχών (reνerse split) με αναλογία 19,6800000363493 παλαιές κοινές μετοχές
για κάθε μία νέα μετοχή, δηλαδή από 1.364.362.467 σε 69.327.361 κοινές μετοχές. Μετά τη
μεταβολή αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 509.508.740 ευρώ διαιρούμενο σε
69.327.361 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,90400001090479000 ευρώ εκάστη, και
286.285.714 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστη.
5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ευρώ 388.510.531,80 και η δημιουργία
ισόποσου ειδικού αποθεματικού με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά
ψήφου μετοχών από 5,90400001090479000 (μετά το reverse split) σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή.
Συνεπεία της παραπάνω μεταβολής, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε
120.998.208,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 69.327.361 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές
ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας
0,35 ευρώ εκάστης αντίστοιχα.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών
στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007 και του Ν. 3864/2010 (ως ισχύει) μέχρι ποσού ευρώ επτακοσίων
πενήντα εκατομμυρίων(750 εκατ. ευρώ) με μετρητά και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών
μετόχων.
Κατά τη συνεδρίαση της 30ης Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας διαπίστωσε
ότι η Αύξηση καλύφθηκε μερικώς, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ήτοι κατά
681.007.809,90 ευρώ, με την έκδοση 2.270.026.033 νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών
ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και ενέκρινε την κατανομή και διάθεση των νέων μετοχών. Η
ως άνω μερική κάλυψη πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως :
Α. Δικαίωμα Προτίμησης-Δικαίωμα Απασχολουμένων-Δικαίωμα Προεγγραφής
(i) αύξηση κατά ποσό 406.977.623,70 ευρώ από τα πρόσωπα που άσκησαν Δικαιώματα Προτίμησης
(ήτοι ποσοστό 54,355% της Αύξησης).
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(ii) αύξηση κατά ποσό 133.180,80 ευρώ από τα πρόσωπα που άσκησαν το Δικαίωμα
Απασχολουμένων (ήτοι ποσοστό 0,018% της Αύξησης).
(iii) αύξηση κατά ποσό 7.597.604,70 ευρώ από τα πρόσωπα που άσκησαν Δικαιώματα Προεγγραφής
(ήτοι ποσοστό 1,015% της Αύξησης).
Β. Διάθεση σε Λοιπούς Επενδυτές
(i) αύξηση κατά το ποσό 266.299.400,70 ευρώ στα πλαίσια της κάλυψης από τη «Διάθεση σε Λοιπούς
Επενδυτές», βάσει των αιτήσεων επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Τράπεζα, οι οποίοι εξέφρασαν
ενδιαφέρον για την κάλυψη αδιάθετων νέων μετοχών (ήτοι ποσοστό 35,567% της Αύξησης).
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την συνεδρίασή του στις 30 Δεκεμβρίου
2015, πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της Αύξησης, κατόπιν της μερικής κάλυψης αυτής.
Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά την 31/12/2015 ανέρχεται
σε 802.006.018,10 ευρώ διαιρούμενο σε 2.339.353.394 κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα
ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής
αξίας ευρώ 0,35 εκάστη, οι οποίες είναι εξαγοράσιμες.
β) Κατά το γ’ τρίμηνο του έτους 2015 διενεργήθηκε άσκηση αξιολόγησης των ελληνικών πιστωτικών
ιδρυμάτων, από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό για τις συστημικές τράπεζες και από την Τράπεζα
της Ελλάδος για τις μη συστημικές και τις συνεταιριστικές τράπεζες. Η αξιολόγηση αυτή είχε ως σκοπό
τον προσδιορισμό του μεγέθους των επιπτώσεων από την επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας στη
χρηματοοικονομική τους θέση καθώς και τη συνακόλουθη ανάγκη πρόσθετων κεφαλαιακών
αναγκών. Η άσκηση που διεξήχθη περιελάμβανε τόσο την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων
ενεργητικού (AQR) όσο και την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Βάσει των
αποτελεσμάτων της άσκησης, τα οποία ανακοινώθηκαν την 31 Οκτωβρίου 2015, οι κεφαλαιακές
ανάγκες για τον Όμιλο προσδιορίστηκαν σε ευρώ 584 εκατ. στο βασικό σενάριο, λαμβάνοντας υπόψη
την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού (AQR), και σε ευρώ 748 εκατ. στο
δυσμενές σενάριο της ασκήσεως προσομοιώσεως
γ) Την 24/03/2015 η Τράπεζα προχώρησε σε εξόφληση του ομολογιακού δανείου μειωμένης
εξασφάλισης Tier ΙΙ, το οποίο είχε εκδοθεί το Μάρτιο του έτους 2005 για ποσό ονομαστικής αξίας
100 εκατ. ευρώ. Μετά και από την τελευταία μερική προεξόφληση που έλαβε χώρα το μήνα
Σεπτέμβριο του έτους 2013 ύψους 15,4 εκατ. ευρώ, το υπόλοιπο του δανείου είχε διαμορφωθεί σε
79 εκατ. ευρώ το οποίο και εξοφλήθηκε στη λήξη του.
δ) Με την από 04/02/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την οποία
έπαυσαν οι τίτλοι εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου να γίνονται αποδεκτοί για χρηματοδότηση από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ελληνικές τράπεζες έκαναν χρήση του Μηχανισμού Παροχής
Έκτακτης Ρευστότητας (E.L.A.) από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η χρήση του E.L.A. (Emergency
Liquidity Assistance) δημιουργεί υψηλότερο κόστος άντλησης κεφαλαίων σε σχέση με την απευθείας
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συνεπακόλουθη επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων της Τράπεζας.
ε) Εντός της χρήσης 2015 και κυρίως κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους σημειώθηκε σημαντική εκροή
καταθέσεων, συνεπεία της αβεβαιότητας που είχε δημιουργηθεί ως προς την αίσια κατάληξη των
παρατεταμένων διαπραγματεύσεων μεταξύ της χώρας και των εταίρων – δανειστών γεγονός που είχε
εντείνει τα προβλήματα ρευστότητας και οδήγησε στην μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των
φορέων γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος με την από 20 Απριλίου 2015 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου.
στ) Με την ΠΝΠ της 28/06/2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» κηρύχθηκε τραπεζική αργία για
τις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα για περίοδο τριών εβδομάδων και επιβλήθηκαν περιορισμοί στην
κίνηση κεφαλαίων.
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ζ) Διανομή μερίσματος χρήσης 2014
Ελλείψει διανεμητέων κερδών για τη χρήση 2014 η Τράπεζα δεν προέβη σε διανομή μερίσματος τόσο
επί των κοινών όσο και των προνομιούχων μετοχών ούτε με μετρητά ούτε με έκδοση νέων μετοχών.
η) Ίδιες μετοχές
Κατά την 31/12/2015, η Τράπεζα κατείχε ίδιες μετοχές της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική
Εταιρεία» συνολικών τεμαχίων 380 και αξίας κτήσης ευρώ 97.332,30. Οι μετοχές αυτές προήλθαν
μετά τη μείωση (reverse split) των 7.497 κοινών ονομαστικών μετοχών που κατείχε στις 22/11/2015
και η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Οι μετοχές αυτές
αντιπροσωπεύουν ποσοστό της τάξης του 0,00002% του συνόλου των κοινών μετά δικαιώματος
ψήφου μετοχών κατά την ίδια ημερομηνία. Οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση δεν κατείχαν μετοχές της Τράπεζας κατά την 31/12/2015.
Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Σημαντικά γεγονότα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015
α) Με την ψήφιση του νόμου 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων, Ταμείο Εγγύησης
Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/7.03.2016) ενσωματώθηκε στο νομοθεσία
μας η Οδηγία 214/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014
περί των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ) και αντικαθίστανται και καταργούνται οι αντίστοιχες
διατάξεις του νόμου 3746/2009 για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).
Γ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
Στις 14 Αυγούστου 2015 και κατόπιν παρατεταμένων διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν στα πλαίσια
της λειτουργίας του Eurogroup και σε επίπεδο αρχηγών κρατών, κατόπιν αμοιβαίων συμβιβασμών
επήλθε συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης με τους διεθνείς εταίρους πιστωτές (Θεσμοί), στην οποία
συμφωνία συμμετέχει και το ΔΝΤ, για ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης προς την Ελλάδα
ύψους 86 δισ. ευρώ περίπου, χορηγούμενο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ). Σύμφωνα
με την ανακοίνωση του Eurogroup, η Ελλάδα στα πλαίσια του Προγράμματος του ΕΜΣ στοχεύει σε
μεσοπρόθεσμα πρωτογενή πλεονάσματα ξεκινώντας από έλλειμμα της τάξης του 0,25% το έτος 2015
και επιστρέφοντας στην ανάπτυξη με δημοσιονομικά πλεονάσματα της τάξης του 0,5% το έτος 2016,
του 1,75% το έτος 2017 και 3,5% το έτος 2018, που θα επιτευχθούν ιδιαίτερα μέσω εμπροσθοβαρών
παραμετρικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων υποστηριζόμενων από μέτρα για την ενίσχυση της
φορολογικής συμμόρφωσης και πάταξης της φοροδιαφυγής. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα δεσμεύτηκε να
εφαρμόσει μία σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, περιλαμβανομένων βασικών ρυθμίσεων στη αγορά
εργασίας και προϊόντων με σκοπό το άνοιγμα της οικονομίας στις επενδύσεις και τον ανταγωνισμό,
καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία του δημόσιου τομέα με όρους ανταγωνισμού.
Σημειώνεται όμως ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της προόδου της Ελληνικής οικονομίας
και δεν έχει θεσμοθετηθεί το σύνολο των προαπαιτούμενων δράσεων για τις οποίες έχει δεσμευτεί η
Ελληνική κυβέρνηση, κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα το αμέσως προσεχές διάστημα και η
χρηματοδότηση της χώρας θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, κάτι το οποίο θα οδηγήσει με τη σειρά του στην
επαναφορά της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά το δεύτερο έξαμηνο του έτους 2016,
στην εξομάλυνση των χρηματοοικονομικών συνθηκών και στην σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων.
Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων
Πιστωτικός Κίνδυνος
Ως πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος να υποστεί η Τράπεζα ζημιές εξαιτίας της αθέτησης των
συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών ή των αντισυμβαλλόμενων. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος
δημιουργείται κυρίως από τις δανειοδοτήσεις, τις εγγυήσεις και την διαχείριση διαθεσίμων.
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Για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου υπάρχει συνεχής αναθεώρηση των πιστωτικών
πολιτικών της Τράπεζας και παρακολούθηση συμμόρφωσης των σχετικών υπηρεσιακών μονάδων με τις
πολιτικές αυτές.
Μεγάλη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων στον τομέα των
επιχειρηματικών δανείων και στον τομέα της καταναλωτικής-στεγαστικής πίστης. Με την χρήση
αναπτυγμένων συστημάτων για την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και την αξιολόγηση των
πιστούχων με βάση ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια οι πιστωτικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν
διαπιστώνονται και αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά.
Στις χορηγήσεις τις καταναλωτικής πίστης εφαρμόζεται σύστημα αξιολόγησης της πιστοληπτικής
ικανότητας των πελατών (credit scoring) που καλύπτει τις πιστωτικές κάρτες και τα δανειακά προϊόντα.
Για τις επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη οι εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις του Εξωτερικού
Οργανισμού Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων(Ε.Ο.Π.Α) «ICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ο οποίος έχει αναγνωριστεί από την ΤτΕ σύμφωνα με την
απόφαση 262/8/26.6.2008. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα αξιολόγησης κατατάσσει τις εταιρείες σε
βαθμίδες πιστοληπτικής ικανότητας (rating) και βοηθά στην ορθολογιστική τιμολόγηση σύμφωνα με τον
αναλαμβανόμενο κίνδυνο.
Η Τράπεζα προσδίδει σημαντική προτεραιότητα στην ανάπτυξη εργαλείων εσωτερικής αξιολόγησης των
κινδύνων βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ανά είδος χρηματοδοτικού ανοίγματος. Η προσπάθεια
αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από το εποπτικό πλαίσιο περί
υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας για τις τράπεζες.
Κίνδυνος Αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος απώλειας της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων που
προκύπτει από δυσμενείς αλλαγές στις μεταβλητές της αγοράς όπως αλλαγές στα επιτόκια, στις
χρηματιστηριακές αξίες και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Η Τράπεζα έχει ορίσει εσωτερικές διαδικασίες για τα όρια διαπραγμάτευσης αναφορικά με τον έλεγχο
του κινδύνου αγοράς. Για την συνομολόγηση πράξεων για προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στις
υφιστάμενες διαδικασίες της Τράπεζας απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου Διαχείρισης Ενεργητικού
Παθητικού(ALCO).
Στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε στοιχεία που κατέχονται για εμπορία.
Αυτά τα στοιχεία αποτελούνται από αξίες που αγοράστηκαν με σκοπό την άμεση απόδοση κέρδους από
βραχυπρόθεσμες αυξομειώσεις των τιμών.
Η Τράπεζα δημιουργεί σχετικά μικρές θέσεις στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και ως εκ τούτου ο
αναλαμβανόμενος κίνδυνος αγοράς είναι μικρός.
Η διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου, του επιτοκιακού κινδύνου και του κινδύνου
χρηματιστηριακών τιμών για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών γίνεται
από την Τράπεζα σε συνεργασία με την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ATTICA WEALTH MANAGEMENT
Α.Ε. Για την διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου όπως και των υπόλοιπων κινδύνων αγοράς έχει
ορισθεί ένα πλαίσιο ορίων που έχει εγκριθεί από την ALCO. Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει ονομαστικά
όρια (ανά νόμισμα, συνολικά,intraday,end-of-day), όρια κέρδους-ζημιάς και όρια VAR.
Η διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου γίνεται ενιαία τόσο για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών όσο
και για το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο.
Επιπλέον η Τράπεζα σε τακτά χρονικά διαστήματα προβαίνει σε αναλύσεις σεναρίων ακραίων
καταστάσεων και ανάλυση ευαισθησίας για την αλλαγή της οικονομικής αξίας των χαρτοφυλακίων που
θα επέλθει σε διάφορα σενάρια αλλαγών της καμπύλης επιτοκίων. Η ανάλυση αυτή λαμβάνει υπόψη τον
επιτοκιακό χρονικό ορίζοντα καθώς και αν τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου διαπραγματεύονται σε
ανεπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές.
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Επιτοκιακός Κίνδυνος Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου (Banking Book)
Ο επιτοκιακός κίνδυνος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου πηγάζει από τον ετεροχρονισμό στην
αναπροσαρμογή των επιτοκίων στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας.
Η μέτρηση του επιτοκιακού κινδύνου πραγματοποιείται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. Οι δυο βασικές
μέθοδοι με τις οποίες η Τράπεζα διαχειρίζεται τον επιτοκιακό κίνδυνο στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο είναι
οι κάτωθι :
x

x

Επιτοκιακό Άνοιγμα (Interest Rate Gap): Η Τράπεζα παρακολουθεί τα επιτοκιακά ανοίγματα ανά χρονικά
διαστήματα και συνολικά. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κατατάσσονται σε διαφορετικές
περιόδους ανάλογα με το διάστημα αναπροσαρμογής του επιτοκίου. Το επιτοκιακό άνοιγμα ανά χρονική
περίοδο είναι η διαφορά των στοιχείων του ενεργητικού από τα στοιχεία του παθητικού στο
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Ανάλυση ευαισθησίας μεταβολής στα καθαρά έσοδα από μεταβολές των επιτοκίων: Η Τράπεζα
παρακολουθεί τον επιτοκιακό κίνδυνο μέσω της ευαισθησίας των καθαρών εσόδων του από τόκους υπό
συνθήκες διαφορετικών σεναρίων αλλαγής επιτοκίων.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος μείωσης των κερδών, των κεφαλαίων και του ενεργητικού του
Ομίλου που προκύπτει από την αδυναμία της Τράπεζας να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της λόγω
έλλειψης ρευστών διαθεσίμων.
Ο σκοπός του Ομίλου κατά την διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας είναι η εξασφάλιση, στον καλύτερο
δυνατό βαθμό, της ύπαρξης ικανοποιητικής ρευστότητας με σκοπό την ικανοποίηση των υποχρεώσεων
του, τόσο υπό φυσιολογικές όσο και υπό ακραίες καταστάσεις κρίσης, χωρίς δυσανάλογο επιπρόσθετο
κόστος.
Η Τράπεζα δίνει έμφαση στις πελατειακές καταθέσεις και προσπαθεί μέσα από τις πολιτικές της να τις
διατηρήσει ως πρωτεύουσα πηγή χρηματοδότησης.
Λειτουργικός Κίνδυνος
Ο Λειτουργικός Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες ή
παραβιάσεις των διαδικασιών αυτών, ανθρώπινη συμπεριφορά, συστήματα ή από εξωτερικούς
παράγοντες. Στο πεδίο των λειτουργικών κινδύνων εμπίπτουν και οι κίνδυνοι που απορρέουν από τη
νομική κάλυψη των θεμάτων της Τράπεζας και την ευρύτερη εφαρμογή του νομοκανονιστικού πλαισίου.
Διαχείριση Mη Eξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs)
Για την αντιμετώπιση της επιδείνωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της, η Τράπεζα τον τελευταίο
χρόνο έχει εστιάσει στη διαμόρφωση σαφούς και ρεαλιστικής στρατηγικής για τη διαχείριση του μη
εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου της και στην υλοποίηση σειράς διαρθρωτικών αλλαγών που αφορούν
στην αναμόρφωση του μηχανισμού διαχείρισης του εν λόγω χαρτοφυλακίου.
Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώθηκε η Στρατηγική Διαχείρισης Καθυστερήσεων η οποία προβλέπει τα
στάδια διαχείρισης αλλά και ανάλυσης του μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, σύμφωνα
και με τα όσα ορίζονται στην Π.Ε.Ε. 42 της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τα
εξής:
x αρχές διαχείρισης του μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου της Τράπεζας οι οποίες βασίζονται
στην ανεξαρτητοποίηση και κεντροποίηση της λειτουργίας διαχείρισης του εν λόγω
χαρτοφυλακίου,
x βασικές κατευθύνσεις των διαδικασιών διαχείρισης του μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου της
Τράπεζας ανά τμήμα του χαρτοφυλακίου,
x περιγραφή των δομών διακυβέρνησης του μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου,
x κατευθύνσεις για την τμηματοποίηση και ανάλυση του μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και μεθοδολογιών,
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x

x

πλαίσιο λύσεων ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης οφειλών που εντάσσονται στο μη
εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων την Π.Ε.Ε. 47 της
Τράπεζας της Ελλάδος.
πλαίσιο παρακολούθησης της αποδοτικότητας του μηχανισμού διαχείρισης του μη
εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου βάσει συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2015 η Τράπεζα, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις που είχαν οι εξελίξεις στο πολιτικό
και οικονομικό περιβάλλον της χώρας στη λειτουργία του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος συνολικά
και κατ’ επέκταση στη λειτουργία της Attica Bank, πραγματοποίησε σημαντικές δομικές αλλαγές στο
μηχανισμό διαχείρισης του μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου της. Συγκεκριμένα:
x συστάθηκε ανεξάρτητη οργανωτική δομή διαχείρισης του μη εξυπηρετούμενου της
χαρτοφυλακίου,
x ανασχεδιάστηκε το μοντέλο διαχείρισης οφειλών που εντάσσονται στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο
μεταφέροντας την αρμοδιότητα διαχείρισης της συνολικής σχέσης της Τράπεζας με τους
οφειλέτες στη νέα οργανωτική δομή,
x διαμορφώθηκε πρόγραμμα βελτιστοποίησης των υποστηρικτικών υποδομών της λειτουργίας
διαχείρισης του μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου, μέρος του οποίου έχει ήδη υλοποιηθεί
ενώ το υπόλοιπο βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το
τέλος του 2016,
x ενισχύθηκαν οι ανθρώπινοι πόροι που απασχολούνται με τη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου
χαρτοφυλακίου, διαμορφώνοντας και υλοποιώντας μεταξύ άλλων προγράμματα εκπαίδευσης
και ενημέρωσης προσωπικού.
Οι παραπάνω δράσεις σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση του εξωτερικού περιβάλλοντος και την
αναμενόμενη επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε ρυθμούς μεγέθυνσης, θα συμβάλλουν σημαντικά
στη μείωση του μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, τόσο μέσω της βελτίωσης της
δυνατότητας των πιστούχων να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις όσο και μέσω της
εκτιμώμενης αύξησης της αξίας των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί.

Δ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
Προοπτικές
Η Ελλάδα στα πλαίσια της απόφασης του Eurogroup της 14/08/2015 έχει δεσμευτεί για μεσοπρόθεσμα
πρωτογενή πλεονάσματα ξεκινώντας από έλλειμμα της τάξης του 0,25% το έτος 2015 και επιστρέφοντας
στην ανάπτυξη με δημοσιονομικά πλεονάσματα της τάξης του 0,5% το έτος 2016, του 1,75% το έτος
2017 και 3,5% το έτος 2018, που θα επιτευχθούν ιδιαίτερα μέσω εμπροσθοβαρών παραμετρικών
δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων υποστηριζόμενων από μέτρα για την ενίσχυση της φορολογικής
συμμόρφωσης και πάταξης της φοροδιαφυγής. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα δεσμεύτηκε να εφαρμόσει μία
σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, περιλαμβανομένων βασικών ρυθμίσεων στη αγορά εργασίας και
προϊόντων με σκοπό το άνοιγμα της οικονομίας στις επενδύσεις και τον ανταγωνισμό, καθώς και τον
εκσυγχρονισμό και την λειτουργία του δημόσιου τομέα με όρους ανταγωνισμού. Η απαρέγκλιτη τήρηση
των δεσμεύσεων αυτών και η αναμενόμενη θετική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας θα οδηγήσει σε
μεγέθυνση του Ακαθαρίστου Εγχώριου Προϊόντος κατά το β’ εξάμηνο του έτους 2016 και θα
δημιουργήσει το απαραίτητο σταθεροποιητικό περιβάλλον για την προσέλκυση ξένων επενδυτών.
Επιπρόσθετα η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος έχει άρει τις αβεβαιότητες που
υπήρχαν και τα πιστωτικά ιδρύματα επαρκώς κεφαλαιοποιημένα και έχοντας αντιμετωπίσει τις συνέπειες
της κρίσης με κυριότερη την επιβάρυνση των δανειακών τους χαρτοφυλακίων, είναι σε θέση να
χρηματοδοτήσουν ουσιωδώς την Ελληνική οικονομία και να υποβοηθήσουν την προσπάθεια της χώρας
για ανάταξη και επαναφορά στην ομαλότητα.
Στο πλαίσιο αυτό η Attica Bank, επαρκώς κεφαλαιοποιημένη με υψηλούς κεφαλαιακούς δείκτες και τη
στήριξη του βασικού μετόχου, στοχεύει στο να αυξήσει τα μερίδια τα οποία καταλαμβάνει στην Ελληνική
αγορά, εκσυγχρονίζοντας περαιτέρω τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της και αξιοποιώντας την
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εξειδίκευση που διαθέτει σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
που ως ευέλικτο πιστωτικό ίδρυμα έχει.
Με δεδομένη πλέον την κεφαλαιακή θωράκιση της Τράπεζας και τη διαμόρφωση υψηλών κεφαλαιακών
δεικτών οι στόχοι που τίθενται για τις επόμενες περιόδους είναι οι ακόλουθοι:
-

Διαχείριση δανειακού χαρτοφυλακίου
Για το έτος 2016 κύριος στόχος του Ομίλου είναι η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, η οποία καθίσταται πιο ευχερής μετά και τη θωράκιση του ισολογισμού της Τράπεζας μέσω της
διενέργειας υψηλών προβλέψεων στη χρήση 2015, η οποία με τη σειρά της συντείνει στην επαναφορά
της Τράπεζας σε κερδοφορία για τη χρήση 2016, λόγω της ανάγκης σχηματισμού πολύ μικρού ύψους
προβλέψεων για επισφαλή δάνεια. Παράλληλα έμφαση δίνεται και στη συνεχή οργανωτική
αναδιάρθρωση και βελτίωση των διαδικασιών στις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση του
δανειακού χαρτοφυλακίου.

-

Περιορισμός λειτουργικού κόστους
Η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και ειδικά η δραστική περιστολή του μισθολογικού
κόστους ως απόρροια αφενός του νέου προγράμματος εθελουσίας εξόδου που ήδη έχει αποφασιστεί
καθώς και των μέτρων που είτε έχουν ήδη ληφθεί είτε θα ληφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

-

Διαχείριση Ρευστότητας
Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας αναμένεται να οδηγήσει σε επιστροφή των καταθέσεων
στο τραπεζικό σύστημα, τάση η οποία έχει αρχίσει ήδη να διαφαίνεται καθώς και στη μείωση των
επιτοκίων. Επίσης η αναμενόμενη θετική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα οδηγήσει
στην αποδοχή από την ΕΚΤ ως ενέχυρο των τίτλων εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου για
αναχρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών και συνεπώς απεξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό
παροχής ρευστότητας (E.L.A.) ο οποίος αφενός είναι βραχείας διάρκειας και αφετέρου συνεπάγεται
υψηλό κόστος άντλησης κεφαλαίων.

-

Δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου
Η επαναφορά σε κερδοφορία της Τράπεζας και η δημιουργία μόνιμου εσωτερικού κεφαλαίου, δεδομένου
ότι η τράπεζα είναι θωρακισμένη κεφαλαιακά και έχει καλύψει σχεδόν στο σύνολό τους τις ζημίες από
το δανειακό της χαρτοφυλάκιο που η οικονομική κρίση είχε ως συνέπεια, κάτι το οποίο εξήχθη από την
άσκηση συνολικής αξιολόγησης από την εποπτική αρχή, η οποία έλαβε χώρα κατά το γ’ τρίμηνο του
έτους 2015.

-

Συνέργειες με μέλη του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αξιοποίηση της πελατειακής βάσης και της δημιουργίας συνεργειών με
τα μέλη του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που είναι και ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας και η αξιοποίηση του
συγκριτικού πλεονεκτήματος που απορρέει από τη μετοχική σύνθεση σε όφελος αμφοτέρων των
πλευρών. Στόχος είναι η Attica Bank να ενισχύσει την παρουσία της στην τραπεζική αγορά ως
εξειδικευμένη και ευέλικτη τράπεζα, η οποία με την τεχνογνωσία που διαθέτει και την φιλικότητα που
την διακρίνει στη συνεργασία με τους πελάτες της να συντελέσει αποτελεσματικά στη προσπάθεια
ανάταξης της ελληνικής οικονομίας.

-

Στήριξη πραγματικής οικονομίας και υποβοήθηση πελατών
Η στήριξη της πραγματικής οικονομίας και η υποβοήθηση των πελατών μέσα από προγράμματα που
υπηρετούν τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κουλτούρας.

Ε. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Όλες οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα συνήθη πλαίσια των
εργασιών του Ομίλου και σε καθαρά εμπορική βάση. Οι συναλλαγές αυτές και με βάση τη διάκρισή τους
σε συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες και με μέλη διοίκησης έχουν ως ακολούθως για την χρήση
που έληξε την 31/12/2015:
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Α1. Απαιτήσεις
Επωνυμία Εταιρείας

(ποσά σε €)

Συμμετοχή Attica
Bank
κατά την
31/12/2015

Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ
Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου
Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Attica Finance Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
Attica Funds PLC
Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank
AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων

Ποσοστό
συμμετοχής

Έσοδα χρήσεως
εισπρακτέα

Χορηγήσεις

2.326.059,00

100,00%

0,00

0,00

599.960,00

99,99%

0,00

0,00

1.699.564,80

55,00%

2.161.599,56

0,00

23.843,25

99,99%

0,00

1.557.710,50

100.000,00

100,00%

0,00

2.048.784,58

7.060.000,00

100,00%

0,00

4.157,65

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech I

10.156.032,42

50,00%

0,00

0,00

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech II

506.000,00

92,00%

0,00

0,00

2.161.599,56

3.610.652,73

Σύνολο

22.471.459,47

Α2. Υποχρεώσεις

Επωνυμία Εταιρείας
(ποσά σε €)

Καταθέσεις
Προθεσμίας

Καταθέσεις όψεως

Έξοδα χρήσεως
πληρωτέα

Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ

2.930.000,00

142.533,54

2.718,92

Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου
Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Attica Finance Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

1.000.000,00

98.379,60

0,00

1.100.000,00

981.821,62

0,00

Attica Funds PLC

0,00

743.978,23

0,00

Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank

0,00

3.662.910,76

0,00

AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων

5.700.000,00

4.856,31

105.954,72

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech I

8.969.762,00

0,00

0,00

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech II

0,00

37.668,96

0,00

Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε

0,00

30.869.548,77

0,00

19.699.762,00

36.541.697,79

108.673,64

Σύνολο
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Α3. Έσοδα

Επωνυμία Εταιρείας
(ποσά σε €)
Ενοίκια

Προμήθειες

Μερίσματα

Συναλλαγματικές
διαφορές

Τόκοι
χορηγήσεων

Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ

0,00

85.958,24

150.000,00

0,00

0,00

Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου
Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Attica Finance Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών
Attica Funds PLC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.686,11

Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank

AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων
Σύνολο

0,00

0,00

0,00

1.376,03

0,00

1.243,20

25,90

0,00

0,00

0,00

0,00

300.328,00

0,00

0,00

0,00

1.243,20

386.312,14

150.000,00

1.376,03

99.686,11

Α4. Έξοδα
Επωνυμία Εταιρείας
(ποσά σε €)

Παροχή υπηρεσιών

Τόκοι ομολογιακού
δανείου

Χρεωστικοί τόκοι
καταθέσεων

Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ

109.011,22

0,00

50.474,61

Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου
Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Attica Finance Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών
Attica Funds PLC

839.728,04

0,00

15.584,87

262.997,90

0,00

12.528,81

0,00

534.978,00

1.132,67

Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank

0,00

0,00

34.434,06

86.600,00

0,00

63.346,76

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech I

0,00

0,00

124.614,49

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech II

0,00

0,00

778,16

Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε

0,00

0,00

6.523.391,74

1.298.337,16

534.978,00

6.826.286,17

AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων

Σύνολο

Α5. Εγγυητικές επιστολές
Επωνυμία Εταιρείας
(ποσά σε €)

AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων
Σύνολο

Συναλλαγμές με μέλη Διοίκησης
(ποσά σε €)
Απαιτήσεις

Εγγυητικές
επιστολές
2.195,00

2.195,00

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΜΙΛΟΣ

627.747,81

812.512,62

1.612.822,40

1.645.969,23

Τόκοι έσοδα

29.954,57

34.961,60

Τόκοι έξοδα

20.931,45

21.037,12

Μισθοί και ημερομίσθια

673.010,03

1.012.843,97

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.

253.207,35

607.332,76

Υποχρεώσεις
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ΣΤ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΘ.4, ΠΑΡ. 7 & 8 ΝΟΜΟΥ 3556/2007
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου
3556/2007), προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της περιέχει πληροφορίες ως έχουν κατά
την 31.12.2015.
α. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου
Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 802.006.018,10 ευρώ, διαιρούμενο σε α)
2.339.353.394 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη και β) 286.285.714
προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη.
Οι κοινές μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου
Αθηνών. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου. Κάθε μετοχή της
Τράπεζας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το
Καταστατικό της Τράπεζας, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που
προβλέπει ο Νόμος. Η εγγραφή ενός προσώπου ως μετόχου στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου
Αξιών, συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Τράπεζας και των νόμιμων
αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Τράπεζας. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ύψος της
ονομαστικής αξίας των μετοχών που κατέχουν και μετέχουν στη διοίκηση και στα κέρδη της Τράπεζας
ανάλογα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό
διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διοίκηση, στην διανομή των κερδών και στην διανομή
των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας σε περίπτωση διάλυσής της, ανάλογα με τον αριθμό των
μετοχών που κατέχουν και σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Οι μέτοχοι
ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Τράπεζας μέσω των Γενικών Συνελεύσεων
και σύμφωνα με το Νόμο.
Οι προνομιούχες μετοχές είναι εξαγοράσιμες με δικαίωμα ψήφου και έχουν αναληφθεί στο σύνολο τους
από το ελληνικό δημόσιο στα πλαίσια του Ν. 3723/2008.
Δεν είναι εισηγμένες και δεν
διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμο
3723/2008 περί ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.
-

Ίδιες μετοχές
Κατά την 31/12/2015, η τράπεζα κατείχε ίδιες μετοχές συνολικού αριθμού 380 και αξία κτήσης ευρώ
97.332,30. Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό της τάξης του 0,00002% του συνόλου των
κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών κατά την ίδια ημερομηνία. Οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου οι
οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποίηση δεν κατείχαν μετοχές της Τράπεζας κατά την 31/12/2015.
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3756/2009 «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την κεφαλαιαγορά,
φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης
ρευστότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε αγορά ιδίων
μετοχών κατά τη περίοδο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, η τελευταία πράξη αγοράς
ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα κατά την 18/2/2009 και συνεπώς έκτοτε δεν έχει
μεταβληθεί ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατέχει η Τράπεζα.
Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με την απόφαση 1/503/13.3.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς η αγορά ιδίων μετοχών και η διακράτησή τους για μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης
εταιρείας θεωρείται ως αποδεκτή πρακτική αγοράς.
β. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Τράπεζας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Τράπεζας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί
στη μεταβίβαση από το Καταστατικό της.
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γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ.
51/1992
Ο πίνακας με τις σημαντικότερες άμεσες συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά την
έννοια των διατάξεων των άρθρων 9-11 του Ν.3556/07 την 31/12/2015 διαμορφώνεται ως εξής:
Μετοχές
Ε.Τ.Α.Α/ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ΤΑΠΙΛΤΑΤ

1.315.902.632
185.000.418

Ποσοστό
συμμετοχής
56,25%
7,91%

δ. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται κάτοχοι κοινών μετοχών της Τράπεζας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Ως
προς τις προνομιούχες μετοχές που έχει εκδώσει η Τράπεζα προς το Ελληνικό Δημόσιο και την συμμετοχή
εκπροσώπου του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 3723/2008.
ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν υφίστανται περιορισμοί σε δικαιώματα ψήφου.
στ. Συμφωνίες μετόχων (γνωστές στον εκδότη) που συνεπάγονται περιορισμούς στην
μεταβίβαση μετοχών/ άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.
Δεν υφίστανται συμφωνίες μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Τράπεζα και οι οποίες συνεπάγονται
περιορισμούς στην μεταβίβαση μετοχών/ άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.
ζ. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
τροποποίησης του Καταστατικού.
Δεν υφίστανται κανόνες διορισμού/ αντικατάστασης μελών Δ.Σ. ή τροποποίησης του Καταστατικού που
διαφοροποιούνται από τον Ν.2190/1920.
η. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων
μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών.
Αρμοδιότητα για την έκδοση μετοχών υφίσταται μόνο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
6 του Καταστατικού της τράπεζας.
Ως προς τις ίδιες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3756/2009 «Σύστημα Άυλων Τίτλων,
διατάξεις για την κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», οι Τράπεζες που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών δεν επιτρέπεται να
προβαίνουν σε αγορά ιδίων μετοχών κατά τη περίοδο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου,
η Τράπεζα δεν θέσπισε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και ούτε προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών
εντός του 2015.
θ. Σημαντική συμφωνία που τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σχετικά με αλλαγή στον
έλεγχο του εκδότη κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της, εκτός εάν η
δημοσιοποίηση της θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στον εκδότη (η εξαίρεση δημοσιοποίησης
δεν ισχύει όταν η υποχρέωση δημοσιοποίησης προκύπτει από άλλες διατάξεις).
Δεν υφίσταται συμφωνία η οποία θα τεθεί σε ισχύ, θα τροποποιηθεί ή θα λήξει σε περίπτωση αλλαγής
στον έλεγχο της Τράπεζας κατόπιν δημόσιας πρότασης.
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ι. Συμφωνίες που έχει συνάψει η Τράπεζα με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το
προσωπικό της η οποίες προβλέπουν αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης
χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας
πρότασης.
Δεν υφίσταται συμφωνία, που η Τράπεζα έχει συνάψει με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με το
προσωπικό της σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης δίχως
βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημοσίας πρότασης.
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Δήλωση Εταιρικής Διακυβερνήσεως Διαχειριστικής Χρήσεως 2015
Σύμφωνα με τον Ν. 3873/2010 στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
περιλαμβάνεται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβερνήσεως.
Ειδικότερα:
Α. Η Τράπεζα εφαρμόζει τον «Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης», ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.atticabank.gr).
Β. Οι πρακτικές εταιρικής διακυβερνήσεως, τις οποίες εφαρμόζει η Τράπεζα είναι σύμφωνες με τις
διατάξεις των συναρτώμενων νόμων και αναφέρονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ATTICA
BANK A.T.E.
Η Τράπεζα έχει θεσπίσει «Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας της ATTICA BANK και του Ομίλου
της», ο οποίος συμπεριλαμβάνει τις Βασικές Αρχές και τους Κανόνες που διέπουν τον Κώδικα και τις
Πολιτικές της Attica Bank, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον Νομοκανονιστικό Πλαίσιο που διέπει τη
λειτουργία της και με βάση τις οποίες η Διοίκηση και το σύνολό του Προσωπικού της ασκούν τα
καθήκοντά τους. Οι Γενικές Αρχές που εμπεριέχονται στον Κώδικα βασίζονται στις Αρχές Εταιρικής
Διακυβέρνησης και θεμελιώνουν τις αξίες της ακεραιότητας, της αμεροληψίας, της επιχειρηματικότητας,
του επαγγελματισμού, της διαφάνειας, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της άμεσης και θετικής ανταπόκρισης, της ομαδικής εργασίας και της ευθύνης
συμμόρφωσης.
Επίσης, η Τράπεζα επιδιώκοντας την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της και την
προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος, εξυπηρετώντας την επιχειρηματική στρατηγική σε
συνδυασμό με τις πολιτικές ανάληψης κινδύνων και συμβάλλοντας στην σύγκλιση των ατομικών
συμφερόντων της Διοίκησης, καθώς και όλων των Στελεχών του Ομίλου με τα συμφέροντα της
Τράπεζας, έχει θεσπίσει την «Πολιτική Αποδοχών Attica Bank», η τελική ευθύνη για την
αποτελεσματικότητα της οποίας, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Για την εκπλήρωση
των καθηκόντων του, το Δ.Σ. θεσπίζει την ανωτέρω Πολιτική, η οποία δεσμεύει τα μέλη του, τη
Διοίκηση, τα Στελέχη της Τράπεζας και των θυγατρικών Εταιρειών και όλο το προσωπικό του Ομίλου
καθώς επίσης και τους εκάστοτε εξωτερικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες.
Γ. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ)
Σημαντικό μέλημα της Τράπεζας αποτελεί η ανάπτυξη και η συνεχής αναβάθμιση, του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου της, το οποίο αποτελεί σύνολο επαρκώς τεκμηριωμένων και λεπτομερώς
καταγεγραμμένων ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, ενσωματώνει τις βέλτιστες αρχές της εταιρικής
διακυβέρνησης και καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή της Τράπεζας,
συντελώντας στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της.
Η θέσπιση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου αποσκοπεί, ιδίως:
- στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της Τράπεζας και του Ομίλου με
αποτελεσματική χρήση των εκάστοτε διαθέσιμων πόρων,
- στην αναγνώριση και διαχείριση των αναλαμβανόμενων ή δυνητικών κινδύνων,
- στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για
τη σύνταξη αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και
εν γένει για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της
Τράπεζας,
- στη συμμόρφωση της λειτουργίας της Τράπεζας με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και με τις διατάξεις των εκάστοτε θεσπιζόμενων πολιτικών και
διαδικασιών της,
- στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας, στην ξεχωριστή και αναλυτική τήρηση
και φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της και στη διασφάλιση των συμφερόντων
της Τράπεζας, των μετόχων της και των συναλλασσόμενων με αυτή,
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στο διαρκή έλεγχο των εργασιών και δραστηριοτήτων, των οποίων η διεκπεραίωση ανατίθεται σε
τρίτους, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις της Πολιτικής Εξωτερικής
Ανάθεσης Εργασιών (Outsourcing),
στη διεξαγωγή περιοδικών, ή και έκτακτων, ελέγχων από τις αρμόδιες μονάδες της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου για τη διαπίστωση της συνεπούς εφαρμογής των προβλεπόμενων κανόνων
και διαδικασιών από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Τράπεζας, παρέχοντας παράλληλα τη
δυνατότητα ανάπτυξης μεθόδων αυτοαξιολόγησης από τις υπηρεσιακές μονάδες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβοηθάται στο έργο του από την Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου
αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σε ετήσια βάση
και χαράσσει τη στρατηγική για τη βελτίωσή του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα πορίσματα, τις προτάσεις και τις
παρατηρήσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, όπως διαμορφώνεται μέσα από το ελεγκτικό της έργο, η
οποία υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου. Η αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ανατίθεται
περιοδικά και τουλάχιστον ανά τριετία, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, σε τρίτους, πλην των
τακτικών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
Η σχετική έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός του πρώτου εξαμήνου του
έτους μετά από τη λήξη της ανωτέρω αναφερόμενης τριετίας.
Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας υποστηρίζεται, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, από
ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS – Management Information System) και
επικοινωνίας, η λειτουργία του οποίου διασφαλίζει την ομοιόμορφη και βάσει καταγεγραμμένων διαδικασιών
συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, καθώς και την έγκαιρη διάθεση, ακρίβεια, αξιοπιστία και πληρότητα
των πληροφοριών, και ως εκ τούτου την αποτελεσματική, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση κάθε
διοικητικού οργάνου της Τράπεζας. Η Τράπεζα δίδει ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό και τη διαρκή
ανάπτυξη του Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης, η αποτελεσματικότητα του οποίου κρίνεται
απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων ως προς τη διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων.
Η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)
Η Επιτροπή Ελέγχου (εφεξής αποκαλούμενη «Ε.Ε.») έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το
Ν.3016/2002, το Ν.3693/2008 και την ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 με σκοπό την υποβοήθηση του Δ.Σ. στην
άσκηση των καθηκόντων του στον τομέα της ανάπτυξης και της διασφάλισης της λειτουργίας ενός
επαρκούς και αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Ως κύρια καθήκοντα της Ε. Ε.
ορίζονται:
-

-

-

Η παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Σ.Ε.Ε.
τόσο σε επίπεδο Τράπεζας όσο και σε επίπεδο Ομίλου, με βάση τα σχετικά στοιχεία και
πληροφορίες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.), τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις
των εξωτερικών ελεγκτών (τακτικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών), καθώς και των εποπτικών
αρχών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ενδεικτικά αναφέρεται η ΠΔ/ΤΕ 2577/2006).
Η υποβολή πρότασης στο Δ.Σ. για την επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών. Η Ε.Ε. υποβάλλει
επίσης, όποτε το κρίνει σκόπιμο, πρόταση για αντικατάσταση τους ή την εναλλαγή τους.
Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (σήμερα άρθρο
12 Ν.3148/2003) των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
Η επίβλεψη και αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των δημοσιευμένων ετησίων και
περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης και του Ομίλου σύμφωνα με τα ισχύοντα
λογιστικά πρότυπα.
Η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ Δ.Σ., Διοίκησης, Εσωτερικού Ελέγχου και Εξωτερικών ή
Ορκωτών Ελεγκτών και της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανταλλαγή απόψεων και
πληροφοριών.
Η αξιολόγηση του έργου της Μ.Ε.Ε. με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με το βαθμό
ανεξαρτησίας της, την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων που διενεργεί, τις προτεραιότητες
που προσδιορίζονται από μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος, των συστημάτων και του
επιπέδου των κινδύνων και εν γένει αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της.
Η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση αδυναμιών του Σ.Ε.Ε που έχουν διαπιστωθεί και η
παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από το Δ.Σ.
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Η υποβολή προτάσεων για τις ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια πρόσθετων
ελέγχων από τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές.
Η πρόληψη και αποφυγή λανθασμένων ενεργειών και παρατυπιών που θα μπορούσαν να θέσουν
σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντα της Τράπεζας και του Ομίλου καθώς και των Μετόχων
της και των συναλλασσόμενων με αυτή.
Η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της Πολιτικής για την
αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΞΧ&ΧΤ)
και η υποβολή σχετικής έκθεσης στο Δ.Σ., καθώς και η γενικότερη εποπτεία της ορθής
εφαρμογής της πολιτικής αυτής.
Η έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Μ.Ε.Ε. και των τροποποιήσεων του.
Η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου.

Διαχείριση κινδύνων σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
Η Τράπεζα διαθέτει επαρκώς τεκμηριωμένη Πολιτική και Διαδικασίες για τη λογιστική απεικόνιση των
οικονομικών γεγονότων και την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων.
Οι συναλλαγές διενεργούνται μέσω εξειδικευμένων μηχανογραφικών εφαρμογών, ανά επιχειρησιακή
δραστηριότητα της Τράπεζας και του Ομίλου, οι οποίες υποστηρίζουν τα όρια ευθύνης των λειτουργών,
τις διαδικασίες του διπλού ελέγχου των συναλλαγών και παράγουν αυτόματα τις απαιτούμενες λογιστικές
εγγραφές.
Το λογιστικό σύστημα της Τράπεζας και του Ομίλου υποστηρίζεται από εξειδικευμένα πληροφοριακά
συστήματα, τα οποία έχουν προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Τράπεζας.
Έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται αναλυτικά εγχειρίδια οδηγιών για τα συστήματα Τ24 και Oracle που
υποστηρίζουν τις εργασίες της Τράπεζας.
Έχουν καθοριστεί διαδικασίες ελέγχου και λογιστικών συμφωνιών προκειμένου να διασφαλίζεται η
ορθότητα και η νομιμότητα των καταχωρίσεων στα λογιστικά βιβλία καθώς και η πληρότητα και
εγκυρότητα των οικονομικών καταστάσεων.
Διαχείριση Κινδύνων
Η Τράπεζα δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναγνώριση, μέτρηση και διαχείριση των αναλαμβανόμενων
κινδύνων και έχει αναθέσει τις εργασίες αυτές στη Διεύθυνση Διαχειρίσεως Κινδύνων. Η Διεύθυνση
Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management), λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2577/06 και
τις εκάστοτε τροποποιήσεις της, στα πλαίσια της παρακολούθησης και εκτίμησης του συνόλου των
κινδύνων του Ενεργητικού -Παθητικού και των εκτός Ισολογισμού στοιχείων της Τράπεζας. Η συμμετοχή
του Διευθυντή της Διεύθυνσης σε διάφορες επιτροπές είναι θεσμοθετημένη ενώ η Διεύθυνση
εποπτεύεται από τη Διοίκηση για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και μέσω αυτής από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Τράπεζας.
Αντικείμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων είναι η αναγνώριση, η ανάλυση και η ανάπτυξη
αποτελεσματικών συστημάτων μέτρησης, διαχείρισης και ελέγχου των κάθε μορφής κινδύνων που
ενυπάρχουν σε κάθε εργασία που αναλαμβάνει η Τράπεζα και, σε ενοποιημένη βάση, ο Όμιλος. Εκτενής
αναφορά των λειτουργιών – εργασιών της Διεύθυνσης γίνεται στον «Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
της ATTICA BANK A.T.E.»
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων, υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ως προς
την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων.
Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
παρατίθενται οι παρακάτω πληροφορίες με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2015:
-

Εκ των τηρουμένων στοιχείων, δεν προκύπτουν σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά
την έννοια του άρθρου 85 της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ.
Η Τράπεζα έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3723/2008 όπως ισχύει και προς τούτο έχουν
εκδοθεί προνομιακές μετοχές, το καθεστώς των οποίων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν.
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3723/2008, σε συνδυασμό και με την με Αρ. Πρ. 54201/Β/2884/26-11-2008 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Τα προνόμια που παρέχουν στο Ελληνικό Δημόσιο οι
προνομιούχες αυτές μετοχές είναι τα ακόλουθα:
α) δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόμενης με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
επί της τιμής διαθέσεως εκάστης των Προνομιούχων Μετοχών στο Ελληνικό Δημόσιο:
(i) πριν από τις κοινές μετοχές,
(ii) πριν από τα ποσά μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 και
(ίii) ανεξαρτήτως διανομής ποσών μερίσματος προς τους λοιπούς μετόχους της
Τράπεζας, και εφόσον κατόπιν καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας της Τράπεζας σε απλή ενοποιημένη βάση ικανοποιούν
τους
εκάστοτε
οριζόμενους από την Τράπεζα της Ελλάδος ελάχιστους δείκτες.
Η σταθερή απόδοση υπολογίζεται δεδουλευμένη σε ετήσια βάση, αναλογικά προς το χρόνο
παραμονής του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου, και καταβάλλεται εντός
μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης από
την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διανεμητέων ποσών
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν, 2190/1920 και ειδικότερα κερδών
της τελευταίας ή και προηγουμένων χρήσεων ή και αποθεματικών, εφόσον έχει προηγηθεί
σχετική απόφαση περί διανομής τους από την Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της
Τράπεζας. Επί ανεπαρκείας των ως άνω διανεμητέων ποσών, παρέχεται δικαίωμα
προνομιακής (προ των κοινών μετόχων) απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως
εξαντλήσεως των ποσών αυτών.
β) δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις
που ορίζει ο Κ.Ν 2190/1920 .
γ) δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου
του, που ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
δ) δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
εκπροσώπου του Δημοσίου στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής με τη διανομή
μερισμάτων και πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα
λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές και τους
αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή εφόσον ο
εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή του Δ.Σ. δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα
συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη
λειτουργία της Τράπεζας.
ε) δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας και
δικαίωμα αρνησικυρίας του εν λόγω ορισθέντος ως πρόσθετου μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για τα ίδια ως άνω θέματα .
στ) δικαίωμα του εκπροσώπου του Δημοσίου ελεύθερης πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία
της Τράπεζας για τους σκοπούς του Ν.3723/2008.
ζ) δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων
μετόχων, σε περίπτωση που η Τράπεζα τεθεί σε εκκαθάριση.
Για το χρονικό διάστημα συμμετοχής της Τραπέζης στα προγράμματα ενισχύσεως της
ρευστότητος της οικονομίας του Ν. 3723/2008, δεν επιτρέπεται κατ’ άρθρο 28 παρ. 2 Ν.
3756/2009 η αγορά ιδίων μετοχών της.
-

Δεν υφίστανται καταστατικοί περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου και στις προθεσμίες ασκήσεως
δικαιωμάτων ψήφου, πλην των εκ του νόμου προβλεπομένων.
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-

Δεν υφίστανται κανόνες για τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση του Καταστατικού, που διαφοροποιούνται από τα
προβλεπόμενα στους Ν. 3601/2007, Ν. 3016/2002 και Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

-

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διενεργείται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή του
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Με
τη επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Τράπεζας, η Γενική Συνέλευση
μπορεί με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.
2190/1920, να παράσχει μέσα σε πέντε έτη από τη λήψη της σχετικής απόφασής της την εξουσία
στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων
μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που
έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική
Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε
ανανέωση.
Η
απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις
δημοσιότητας του άρθρου 7β
του κ.ν.2190/1920.
Για το χρονικό διάστημα συμμετοχής της Τραπέζης στα προγράμματα ενισχύσεως της ρευστότητος της
οικονομίας του Ν. 3723/2008, δεν επιτρέπεται κατ’ άρθρο 28 παρ. 2 Ν. 3756/2009 η αγορά ιδίων
μετοχών της.
Ε. Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ATTICA BANK A.T.E. είναι το ανώτατο όργανο της Τράπεζας και
είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διαδικασίες και
οι κανόνες σύγκλησης, συμμετοχής και λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και οι
αρμοδιότητες αυτής ρυθμίζονται αναλυτικά από τις διατάξεις του Kαταστατικού της Τράπεζας όπως
τροποποιημένο ισχύει και του Κ.Ν. 2190/1920. Οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, και αυτούς
ακόμη τους απόντες και διαφωνούντες μετόχους.
Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων, πλην της
προβλεπόμενης στο άρθρο 6 του Καταστατικού για την οποία αποφασίζει το Δ.Σ., την μείωση
του εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις για τροποποιήσεις του καταστατικού είναι έγκυρες
εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού.
β) την εκλογή ή αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου πλην των
περιπτώσεων των αναφερομένων στο άρθρο 18 παρ.1 του καταστατικού και την απαλλαγή
τους από κάθε ευθύνη.
γ) την έγκριση του ισολογισμού.
δ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες όπως προβλέπει το άρθρο 3α του Κ. Ν. 2190/1920.
στ) τη συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας, το διορισμό εκκαθαριστών και
καθορισμό της αμοιβής τους ως και απαλλαγής τους από κάθε ευθύνη.
ζ) την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπει το καταστατικό.
Αναφορικά με τα δικαιώματα μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις της Τράπεζας, ισχύουν και εφαρμόζονται
τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Ν.3884/2010, ο οποίος τροποποίησε το Κ.Ν.2190/1920, σε
συνδυασμό με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Τράπεζας.
ΣΤ. Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, η ιδιότητα των οποίων
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα. Μεταξύ των μη εκτελεστικών
μελών τουλάχιστον δύο είναι ανεξάρτητα μέλη, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
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Τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας. Τα μη
εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων που
διενεργείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δ.Σ ως συλλογικού οργάνου.
Ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει
για την εταιρική διακυβέρνηση, γίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τρία είναι ανεξάρτητα, με την έννοια που ο
Νόμος καθορίζει, δηλαδή κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν είναι μέτοχοι με ποσοστό πάνω από
0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Τράπεζα ή με
συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.
Το Καταστατικό της Τράπεζας ορίζει αναλυτικά τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου την 31.12.2015 είχε ως εξής:
1. Ιωάννης Γαμβρίλης, Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Στυλιανός Πλιάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
3. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Ιωάννης Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος
5. Δημήτριος Βογανάτσης, εκτελεστικό μέλος
6. Αθανάσιος Πρέσβελος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Ηλίας Περτζινίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Νικόλαος Λιωνής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Αντώνιος Πρωτονοτάριος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Αθανάσιος Σταθόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
11. Νικόλαος Μπακατσέλος, μη εκτελεστικό μέλος
12. Ιωάννης Γραμματίδης, μη εκτελεστικό μέλος
13. Μιχαήλ Πουλάκης, μη εκτελεστικό μέλος
14. Στεφανία Γεωργακάκου - Κουτσονίκου, Πρόσθετο, μη εκτελεστικό μέλος και εκπρόσωπος του
Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει των διατάξεων του ν.3723/2008. (Ορισθείς με την υπ’ αριθμ.
Γ.Δ.Ο.Π. 0000539ΕΞ2015/Χ.Π.934 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών).
Επιτροπή Αποδοχών
Η Επιτροπή Αποδοχών έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοκανονιστικό
πλαίσιο, σήμερα το Ν.4261/2014 και την ΠΔ/ΤΕ 2650/19.01.2012, και αφορά το πιστωτικό ίδρυμα και
τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) συγκροτεί την Επιτροπή Αποδοχών, κατά τρόπο ώστε:
- Η Επιτροπή Αποδοχών να είναι σε θέση να εκφέρει εξειδικευμένη και ανεξάρτητη γνώμη για τις
πολιτικές αποδοχών και την εφαρμογή τους, καθώς και για τα κίνητρα που δημιουργούνται κατά
τη διαχείριση των κινδύνων, των κεφαλαίων και της ρευστότητας, και
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Να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η αποτελεσματική
ευθυγράμμιση των αποδοχών του προσωπικού με τους κινδύνους που αναλαμβάνει και
διαχειρίζεται η Τράπεζα καθώς και ο απαιτούμενος συντονισμός μεταξύ Τράπεζας και του ομίλου
στον οποίο ανήκει αυτή.
Η Επιτροπή Αποδοχών έχει την ευθύνη άσκησης των καθηκόντων που καθορίζονται στον κανονισμό
λειτουργίας της, ώστε να είναι σε θέση να ενημερώνει επαρκώς το Δ.Σ. για θέματα που αφορούν την
πολιτική αποδοχών της Τράπεζας και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.
Η Επιτροπή Αποδοχών απαρτίζεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, τα οποία τουλάχιστον
στην πλειοψηφία τους, περιλαμβανομένου του Προέδρου της, είναι ανεξάρτητα.
-

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ της Τράπεζας βάσει των ικανοτήτων και
της εμπειρίας τους. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Αποδοχών διαθέτει επαρκή εξειδίκευση,
κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων και στις δραστηριότητες ελέγχου κυρίως
σε σχέση με τους μηχανισμούς ευθυγράμμισης της πολιτικής αποδοχών με το προφίλ κινδύνου και
κεφαλαίου της Τράπεζας. Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών δεν επιτρέπεται να κατέχουν παράλληλες
θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την
αποστολή της Επιτροπής. Η συμμετοχή στην Επιτροπή Αποδοχών δεν αποκλείει τη δυνατότητα
συμμετοχής και σε άλλες επιτροπές του Δ.Σ.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετήσια και ανανεώνεται με απόφαση του Δ.Σ.
Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους της Επιτροπής για οποιαδήποτε αιτία, αυτό αντικαθίσταται με
απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας.
Προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της, η Επιτροπή λειτουργεί εντός του εκάστοτε ισχύοντος
νομοκανονιστικού πλαισίου και έχει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται σε αυτό,
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τουλάχιστον οι ακόλουθες:
Προετοιμάζει αποφάσεις σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού της Τράπεζας και του Ομίλου,
περιλαμβανομένων όσων έχουν επιπτώσεις στους αναλαμβανόμενους κινδύνους και τη διαχείρισή τους
και εισηγείται στο Δ.Σ. για τη λήψη αποφάσεων.
Υποβάλλει προτάσεις στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. σχετικά με τις αποδοχές της Διοίκησης, ιδίως
των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των υψηλότερα αμειβόμενων
υπαλλήλων της Τράπεζας και του Ομίλου σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της Τράπεζας.
Εποπτεύει άμεσα τις αποδοχές των ανώτερων στελεχών στη Μονάδα της Διαχείρισης Κινδύνων και στη
Μονάδα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Ενημερώνει, συμβουλεύει και υποβοηθά τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. όσον αφορά τη διαμόρφωση,
την αναθεώρηση και την επίβλεψη της εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών.
-

Εισηγείται διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία υλοποίησης της
πολιτικής αποδοχών που έχει διαμορφωθεί ή αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή της.
Μεριμνά, ώστε κατά την αξιολόγηση των μηχανισμών που έχουν υιοθετηθεί για την
ευθυγράμμιση της πολιτικής αποδοχών με τους κινδύνους να λαμβάνονται υπόψη όλα τα είδη
των κινδύνων, η ρευστότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας.
Αξιολογεί το διορισμό εξωτερικών εμπειρογνωμόνων από τα μη εκτελεστικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την παροχή συμβουλευτικών ή υποστηρικτικών υπηρεσιών
περί πολιτικής αποδοχών.
Λαμβάνει και αξιολογεί τις περιοδικά υποβαλλόμενες, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, αναφορές
της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, με τις οποίες η εν λόγω Μονάδα υποβάλλει τις διαπιστώσεις
της από τον κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο της πολιτικής αποδοχών που αυτή
διενεργεί, καθώς και τις προτάσεις της για τυχόν αναθεώρηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής
αποδοχών, με γνώμονα ιδίως την αποτροπή της δημιουργίας κινήτρων για την ανάληψη
υπερβολικού κινδύνου ή άλλων ασυμβίβαστων με τους στόχους της Τράπεζας συμπεριφορών.

Συνεργάζεται με άλλες Επιτροπές του Δ.Σ. ή της Διοίκησης (πχ. Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Διαχείρισης
Κινδύνου) σε περίπτωση που οι δραστηριότητές τους.
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Συμβούλιο Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO)
Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πηγών και των χρήσεων των
κεφαλαίων της Τράπεζας καθώς και των τραπεζικών κινδύνων που ενυπάρχουν στις δραστηριότητες και
εργασίες της.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 995770

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Οι Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2015, καθώς και οι σημειώσεις που τις συνοδεύουν, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2016 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της
Τράπεζας, καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση
του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία
της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους.
Επισημαίνεται ότι τα αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας συνοπτικά οικονομικά στοιχεία
και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να
παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της Τράπεζας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής
θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Τράπεζας και του
Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Αθήνα, 31η Μαρτίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(C.E.O.)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
(C.F.O.)

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 995770

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ Ν 138716

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ
Α.Δ.Τ Μ 481653
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α /17216
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ȩʌȦȢ țĮȚ ȖȚĮ İțİȓȞİȢ ĲȚȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ įȚțȜİȓįİȢ, ʌȠȣ Ș įȚȠȓțȘıȘ țĮșȠȡȓȗİȚ ȦȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȫıĲİ
ȞĮ țĮșȓıĲĮĲĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș țĮĲȐȡĲȚıȘ ĮĲȠȝȚțȫȞ țĮȚ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
țĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȦȞ Įʌȩ ȠȣıȚȫįȘ ĮȞĮțȡȓȕİȚĮ, ʌȠȣ ȠĳİȓȜİĲĮȚ İȓĲİ ıİ ĮʌȐĲȘ İȓĲİ ıİ
ȜȐșȠȢ.

ǼȣșȪȞȘ ĲȠȣ ǼȜİȖțĲȒ
Ǿ įȚțȒ ȝĮȢ İȣșȪȞȘ İȓȞĮȚ ȞĮ İțĳȡȐıȠȣȝİ ȖȞȫȝȘ İʌȓ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ĮĲȠȝȚțȫȞ țĮȚ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ
ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȩ ȝĮȢ. ǻȚİȞİȡȖȒıĮȝİ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȩ ȝĮȢ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ǻȚİșȞȒ ȆȡȩĲȣʌĮ ĲȘȢ ǼȜİȖțĲȚțȒȢ. ȉĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ĮȣĲȐ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ȞĮ
ıȣȝȝȠȡĳȦȞȩȝĮıĲİ ȝİ țĮȞȩȞİȢ įİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȣȝİ țĮȚ ȞĮ įȚİȞİȡȖȠȪȝİ
ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ĮʌȩțĲȘıȘ İȪȜȠȖȘȢ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ ȖȚĮ ĲȠ İȐȞ ȠȚ ĮĲȠȝȚțȑȢ țĮȚ
İȞȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞİȢ Įʌȩ ȠȣıȚȫįȘ ĮȞĮțȡȓȕİȚĮ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩțĲȘıȘ İȜİȖțĲȚțȫȞ ĲİțȝȘȡȓȦȞ,
ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲĮ ʌȠıȐ țĮȚ ĲȚȢ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȚȢ ıĲȚȢ ĮĲȠȝȚțȑȢ țĮȚ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ
ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ. ȅȚ İʌȚȜİȖȩȝİȞİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȠȣ
İȜİȖțĲȒ ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ İțĲȓȝȘıȘȢ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ ȠȣıȚȫįȠȣȢ ĮȞĮțȡȓȕİȚĮȢ ĲȦȞ ĮĲȠȝȚțȫȞ
țĮȚ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ʌȠȣ ȠĳİȓȜİĲĮȚ İȓĲİ ıİ ĮʌȐĲȘ İȓĲİ ıİ
ȜȐșȠȢ. ȀĮĲȐ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ İțĲȚȝȒıİȦȞ țȚȞįȪȞȠȣ, Ƞ İȜİȖțĲȒȢ İȟİĲȐȗİȚ ĲȚȢ
İıȦĲİȡȚțȑȢ įȚțȜİȓįİȢ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ țĮĲȐȡĲȚıȘ țĮȚ İȪȜȠȖȘ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮĲȠȝȚțȫȞ
țĮȚ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ ĲȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȠ ıȤİįȚĮıȝȩ
İȜİȖțĲȚțȫȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚıĲȐıİȚȢ, ĮȜȜȐ ȩȤȚ ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ȑțĳȡĮıȘ
ȖȞȫȝȘȢ İʌȓ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ įȚțȜİȓįȦȞ ĲȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ İʌȓıȘȢ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȜȠȖȚıĲȚțȫȞ ʌȠȜȚĲȚțȫȞ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ țĮȚ ĲȠȣ İȪȜȠȖȠȣ ĲȦȞ İțĲȚȝȒıİȦȞ ʌȠȣ ȑȖȚȞĮȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȠȓțȘıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĲȦȞ ĮĲȠȝȚțȫȞ țĮȚ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
țĮĲĮıĲȐıİȦȞ.
KPMG ȪɏɈɘɒɍɜ ȠɉɂɀɈɒɚɑ ȜȠ, ȠɉɉɄɋɇɈɛ ȴɋɣɋɓɊɄ ȠɒȽɇɏɂɜȽ ɈȽɇ Ɋɚɉɍɑ
ɒɍɓ ɁɇɈɒɠɍɓ ȽɋɂɌəɏɒɄɒɘɋ ɂɒȽɇɏɂɜɘɋ-Ɋɂɉɣɋ ɒɄɑ KPMG ɐɓɋɁɂɁɂɊɚɋɘɋ
Ɋɂ ɒɄɋ KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ɂɋɟɑ
ȠɉȾɂɒɇɈɍɠ ɋɍɊɇɈɍɠ ɎɏɍɐɣɎɍɓ.

ȆȚıĲİȪȠȣȝİ ȩĲȚ ĲĮ İȜİȖțĲȚțȐ ĲİțȝȒȡȚĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȝİ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
ȖȚĮ ĲȘ șİȝİȜȓȦıȘ ĲȘȢ İȜİȖțĲȚțȒȢ ȝĮȢ ȖȞȫȝȘȢ.

īȞȫȝȘ
ȀĮĲȐ ĲȘ ȖȞȫȝȘ ȝĮȢ, ȠȚ ıȣȞȘȝȝȑȞİȢ ĮĲȠȝȚțȑȢ țĮȚ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ
țĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȣȞ ĮțȡȚȕȠįȓțĮȚĮ ĲȘȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ șȑıȘ ĲȘȢ ATTICA BANK
ǹȃȍȃȊȂǾ ȉȇǹȆǼǽǿȀǾ ǼȉǹǿȇǼǿǹ țĮĲȐ ĲȘȞ 31 ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2015 țĮȚ ĲȘ
ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ĲȘȢ İʌȓįȠıȘ țĮȚ ĲȚȢ ĲĮȝİȚĮțȑȢ ĲȘȢ ȡȠȑȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ȑȜȘȟİ ĲȘȞ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĮȣĲȒ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ǻȚİșȞȒ ȆȡȩĲȣʌĮ ȋȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ǹȞĮĳȠȡȐȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ
ȑȤȠȣȞ ȣȚȠșİĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǲȞȦıȘ.

ĬȑȝĮ ǲȝĳĮıȘȢ
ȋȦȡȓȢ ȞĮ įȚĮĲȣʌȫȞȠȣȝİ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ıĲȘ ȖȞȫȝȘ ȝĮȢ, İĳȚıĲȠȪȝİ ĲȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ ıĮȢ ıĲȘ ıȘȝİȓȦıȘ
2.2 ĲȦȞ ĮĲȠȝȚțȫȞ țĮȚ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ȩʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞĮĳȠȡȐ
ıĲȚȢ ȠȣıȚȫįİȚȢ ĮȕİȕĮȚȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ıĲȘȞ
ǼȜȜȐįĮ țĮȚ ĲȚȢ ĲȡȑȤȠȣıİȢ İȟİȜȓȟİȚȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ ʌȡȩıȕĮıȘ ıİ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ ʌȘȖȑȢ ȡİȣıĲȩĲȘĲĮȢ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İȞȓıȤȣıȘȢ ĲȦȞ İʌȠʌĲȚțȫȞ
țİĳĮȜĮȓȦȞ ĲȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ʌȡȠıįȚȠȡȓıĲȘțĮȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ ĲȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ. ȅȚ
ȠȣıȚȫįİȚȢ ĮȣĲȑȢ ĮȕİȕĮȚȩĲȘĲİȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖȒıȠȣȞ ıȘȝĮȞĲȚțȒ ĮȝĳȚȕȠȜȓĮ ȖȚĮ ĲȘ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ ȞĮ ıȣȞİȤȓıİȚ ĮʌȡȩıțȠʌĲĮ ĲȘȞ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ.

ǹȞĮĳȠȡȐ İʌȓ ǱȜȜȦȞ ȃȠȝȚțȫȞ țĮȚ ȀĮȞȠȞȚıĲȚțȫȞ ĬİȝȐĲȦȞ
(Į) ȈĲȘȞ ǲțșİıȘ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ įȒȜȦıȘ İĲĮȚȡȚțȒȢ
įȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĲĮ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
3į ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 43Į ĲȠȣ Ȁ.ȃ. 2190/1920.
(ȕ) ǼʌĮȜȘșİȪıĮȝİ ĲȘ ıȣȝĳȦȞȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȚıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĲȘȢ ǲțșİıȘȢ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ȝİ ĲȚȢ ıȣȞȘȝȝȑȞİȢ ĮĲȠȝȚțȑȢ țĮȚ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ
ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȦȞ ȠȡȚȗȩȝİȞȦȞ Įʌȩ ĲĮ ȐȡșȡĮ 37, 43Į
(ʌĮȡ 3Į) țĮȚ 108 ĲȠȣ Ȁ.ȃ. 2190/1920.
ǹșȒȞĮ, 31 MĮȡĲȓȠȣ 2016
KPMG ȅȡțȦĲȠȓ ǼȜİȖțĲȑȢ ǹ.Ǽ.
AM ȈȅǼȁ 114

ǹȞĮıĲȐıȚȠȢ ȆĮȞĮȖȓįȘȢ
ȅȡțȦĲȩȢ ǼȜİȖțĲȒȢ ȁȠȖȚıĲȒȢ
ǹȂ ȈȅǼȁ 37581

ǿȦȐȞȞȘȢ ǹȤİȓȜĮȢ
ȅȡțȦĲȩȢ ǼȜİȖțĲȒȢ ȁȠȖȚıĲȒȢ
ǹȂ ȈȅǼȁ 12831

2

5

7

Μείον: Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες

(11.104.311,19)

9
10

Λοιπά έσοδα

13

12

(6.377.385,85)

(44.574.135,39)

(0,2885)

883,49

(346.825.676,99)

(346.824.793,51)

257.858.972,14

(604.683.765,65)

2.299.897,86

(0,0427)

(57.061,99)

(49.886.959,05)

(49.944.021,03)

40.052.250,67

(89.996.271,70)

368.191,22

(724.578.530,60) (211.692.706,59)

(5.562.773,24)

(43.863.482,11)

(49.493.922,94)

(111.247.262,41)

121.328.243,67

3.059.961,35

11.092.632,41

(2.657.258,80)

20.004.742,64

(4.964.730,49)

24.969.473,13

89.828.166,07

(105.446.602,79)

195.274.768,86

31/12/2014

(5.498.689,29)

(42.135.819,91)

(44.898.014,52)

(629.006.131,70)

113.793.680,93

20.585.074,86

(11.104.311,19)

1.579.247,20

12.437.544,67

(4.228.899,23)

16.666.443,90

90.296.125,39

(72.977.354,90)

163.273.480,29

31/12/2015

(6.345.009,04)

(42.630.730,97)

(48.176.874,08)

(111.247.262,41)

117.360.893,20

2.861.334,92

11.092.632,41

(2.650.628,76)

16.552.350,30

(6.031.687,76)

22.584.038,06

89.505.204,33

(105.769.553,95)

195.274.758,28

31/12/2014

(0,2906)

(349.484.821,81)

258.260.152,68

(607.744.974,49)

-

(0,0427)

(49.924.612,08)

41.114.371,22

(91.038.983,30)

-

(721.538.655,42) (208.399.876,50)

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 12 έως 118) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

Ζημιές της χρήσης ανά μετοχή - βασικά και μειωμένα
(σε €)

Δικαιώματα μειοψηφίας

Ιδιοκτήτες μητρικής

Κατανέμονται σε:

Κέρδη / (ζημιές) χρήσης

Μείον : φόρος εισοδήματος

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρου εισοδήματος

Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες

22

11

Αποσβέσεις

Σύνολο λειτουργικώ ν εξόδω ν

11

Γενικά λειτουργικά έξοδα

(46.146.143,55)

(629.006.131,70)

19
11

Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

117.594.867,09

Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες

20.538.530,35

1.580.597,89

8

16.084.356,87

(3.077.578,06)

19.161.934,93

90.495.693,17

(72.783.274,54)

163.278.967,71

31/12/2015

ΤΡΑΠΕΖΑ
Από 1η Ιανουαρίου έω ς

ΟΜΙΛΟΣ
Α πό 1η Ιανουαρίου έω ς

Κέρδη / (ζημιές) από χρηματοοικονομικές πράξεις
Κέρδη / (ζημιές) από πράξεις του Επενδυτικού
χαρτοφυλακίου

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

6

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

Καθαρά έσοδα από τόκους

4

Μείον : Τ όκοι και συναφή έξοδα

Σημ.

Τ όκοι και συναφή έσοδα

( Ποσά σε €)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

4

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε ΖΙ Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

Από 1η Ιανουαρίου έως

Από 1η Ιανουαρίου έως

31/12/2015
Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά φόρου
εισοδήματος που αναγνωρίστηκαν στην
κατάσταση αποτελεσμάτων

31/12/2014

(346.824.793,51) (49.944.021,03)

31/12/2015

31/12/2014

(349.484.821,81) (49.924.612,08)

Ποσά που αναταξινομούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
14.976.569,86

(2.409.078,45)

14.976.569,86

(2.409.078,45)

(3.872.585,88)

626.360,40

(3.872.585,88)

626.360,40

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) καθορισμένων
προγραμμάτων παροχών

2.459.622,50

(3.914.020,83)

2.462.607,05

(3.896.747,90)

Φόρος εισοδήματος

(236.237,21)

1.017.645,40

(235.790,52)

1.013.154,45

13.327.369,27

(4.679.093,49)

13.330.800,51

(4.666.311,50)

Μεταβολή αποθεματικού Διαθεσίμων προς πώληση επενδύσεων

Φόρος εισοδήματος

Σύνολο αποτελεσμάτων μετά το φόρο
εισοδήματος που καταχωρήθηκαν απ’ευθείας
στην καθαρή θέση
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(333.497.424,24) (54.623.114,52)

(336.154.021,30) (54.590.923,58)

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

(333.498.307,72)

(54.566.052,53)

883,49

(57.061,99)

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 12 έως 118) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης
Δεκεμβρίου 2015

5

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε ΖΙ Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε €)

Σημ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΜΙΛΟΣ

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα

14

49.559.276,61

107.269.346,44

49.558.114,68

106.948.343,09

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά
από προβλέψεις)
Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για
πώληση

15

9.581.258,69

43.214.404,70

9.557.674,46

43.202.558,39

17

356.966,05

1.116.848,94

356.966,05

1.116.848,94

16

6.566.122,32

41.944.250,68

6.450.786,85

41.831.641,93

18.1

2.757.428.130,60

3.193.064.264,67

2.757.428.130,60

3.193.064.264,67

20.1

63.303.302,59

84.173.559,96

63.303.302,59

84.173.559,96

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις

20.2

10.162.048,53

10.207.256,22

10.162.048,53

10.207.256,22

Συμμετοχές σε θυγατρικες επιχειρήσεις

21

0,00

0,00

11.809.427,05

11.808.051,06

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
στοιχεία

22

15.063.250,31

14.747.699,98

10.662.032,42

12.646.379,96

24

30.135.196,53

29.788.771,66

29.961.363,19

29.643.036,65

Επενδύσεις σε ακίνητα

25

58.190.436,59

46.510.282,60

58.190.436,59

46.510.282,60

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

23

37.290.181,99

31.940.694,24

37.264.263,76

31.903.945,24

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

30

389.466.042,99

137.931.523,61

389.411.055,56

137.882.231,47

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

26

242.153.515,39

214.390.447,38

239.908.471,69

211.391.756,27

3.669.255.729,19

3.956.299.351,08

3.674.024.074,02

3.962.330.156,45

Σύνολο ενεργητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

27

783.768.309,70

203.311.951,39

783.768.309,70

203.311.951,39

Υποχρεώσεις προς πελάτες

28

2.142.502.849,69

3.254.342.548,00

2.157.384.909,94

3.268.298.630,09

Εκδοθείσες ομολογίες

29

0,00

79.256.000,00

0,00

79.229.431,31

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

31

10.687.154,92

12.399.891,90

10.596.455,32

12.323.887,26

Λοιπές προβλέψεις

32

20.745.099,77

19.025.168,43

20.448.053,80

18.852.699,25

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

30

4.717.736,78

3.338.510,63

4.683.950,89

3.306.903,08

Λοιπές υποχρεώσεις

33

Σύνολο υποχρεώσεων

26.624.574,45

29.603.010,99

24.976.055,68

27.371.452,44

2.989.045.725,32

3.601.277.081,34

3.001.857.735,33

3.612.694.954,82

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές)

34

701.806.018,20

313.738.243,50

701.806.018,20

313.738.243,50

Μετοχικό κεφάλαιο (προνομιούχες μετοχές)

34

100.199.999,90

100.199.999,90

100.199.999,90

100.199.999,90

Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο

34

0,00

95.570.496,60

0,00

95.570.496,60

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

34

0,00

356.050.018,10

0,00

356.050.018,10

Αποθεματικά

35

242.217.709,63

(1.065.659,97)

241.967.793,94

(1.304.042,68)

Σωρευμένα κέρδη / (ζημιές)

34

(365.446.950,02)

(510.903.171,07)

(371.807.473,35)

(514.619.513,79)

678.776.777,71

353.589.927,06

672.166.338,69

349.635.201,63

1.433.226,16

1.432.342,68

0,00

0,00

680.210.003,87

355.022.269,74

672.166.338,69

349.635.201,63

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών
μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων
Κεφαλαίων

34

3.669.255.729,19 3.956.299.351,08 3.674.024.074,02 3.962.330.156,45

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 12 έως 118) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2015

6

0,00

100.199.999,90

(23.421.632,61)

(4.681.326,93)

1.644.790,53

22.355.972,65

8.198.799,51

10.640,39

0,00

Αποθεματικά
14.146.532,75

(510.903.171,07)

(8.198.799,51)

(10.640,39)

(49.884.725,61)

(784,73)

3.018,17

Σωρευμένα
κέρδη/ζημιές
(452.809.005,54)
(49.886.959,05)

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 12 έως 118) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

95.570.496,60

356.050.018,10

313.738.243,50

Υπόλοιπα 31/12/2014

(3.836.325,60)

(56.566,84)

3.836.325,60

Έξοδα αυξήσεως
μετοχικού κεφαλαίου και
μετατροπής ΜΟΔ

Μετατροπή μετατρέψιμων
ομολογιών σε κοινές
μετοχές

Μεταφορά αποθεματικού
στα κέρδη εις νέον

Τακτικό αποθεματικό

Συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα μετά
από φόρους

Φόρος εισοδήματος

(3.917.039,00)

Αναλογιστικά
κέρδη/(ζημίες)
καθορισμένων
προγραμμάτων παροχών

Λοιπά
αποθεματικά
(18.740.305,69)

(4.111.593,40)

0,00

Υπέρ το άρτιο
356.106.584,94

Αξιόγραφα διαθέσιμα
προς πώληση: μεταφορά
στο αποτέλεσμα

0,00

Μετατρέψιμο
Ομολογιακό
Δάνειο
99.406.822,20

1.702.514,95

0,00

Μετοχικό
κεφάλαιο
(προνομιούχες
μετοχές)
100.199.999,90

Αξιόγραφα διαθέσιμα
προς πώληση: αποτίμηση

Στοιχεία συνολικών
εσόδων

(Ποσά σε €)
Υπόλοιπα 01/01/2014
Ζημίες χρήσης

Μετοχικό
κεφάλαιο
(κοινές μετοχές)
309.901.917,90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 – ΟΜΙΛΟΣ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

353.589.927,06

(56.566,84)

0,00

0,00

0,00

(54.566.052,54)

1.644.005,80

(3.914.020,83)

(4.111.593,40)

1.702.514,95

Σύνολα
408.212.546,46
(49.886.959,05)

1.432.342,68

0,00

(57.061,99)

Δικαιώματα
Μειοψηφίας
1.489.404,66
(57.061,99)

7

355.022.269,74

(56.566,84)

0,00

0,00

0,00

(54.623.114,52)

1.644.005,80

(3.914.020,83)

(4.111.593,40)

1.702.514,95

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
409.701.951,12
(49.944.021,03)

Υπέρ τ ο άρτ ιο

0,00

(23.421.632,61)

Λοιπά
αποθεματ ικά

100.199.999,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(95.570.496,60)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 (356.050.018,10)

0,00

(10.094.263,33)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.327.369,27

(4.108.823,09)

2.459.622,50

Σωρευμένα
κέρδη/ζ ημιές

(4.108.823,09)

2.459.622,50

12.171.134,13

2.805.435,73

(4.516.205,15)

(17.806.446,39)

0,00

158.569.495,69

0,00

356.050.018,10

0,00

0,00

(14.964,21)

252.311.972,97 (365.446.950,02)

0,00

0,00

0,00

(158.569.495,69)

388.510.531,80

0,00

0,00

0,00

14.964,21

355.022.269,74

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

680.210.003,87

(4.516.205,15)

(17.806.446,39)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

681.007.809,90

0,00

883,49 (333.497.424,24)

(4.108.823,09)

2.459.622,50

12.171.134,13

2.805.435,73

883,49 (346.824.793,51)

678.776.777,70 1.433.226,16

(4.516.205,15)

(17.806.446,39)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

681.007.809,90

0,00

0,00 (346.825.676,99) (333.498.307,72)

0,00

0,00

Δικαιώματ α
Μειοψηφίας

353.589.927,06 1.432.342,68

Σύνολα

(346.825.676,99) (346.825.676,99)

22.355.972,65 (510.903.171,07)

Αποθεματ ικά

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 12 έως 118) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

701.806.018,20

0,00

Φ όρος συγκέντρωσης κεφαλαίων από
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και
ΜΟΔ

Υπόλοιπα 31/12/2015

0,00

95.570.496,60

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού
κεφαλαίου

Μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών
σε κοινές μετοχές

0,00

(388.510.531,80)

Μέιωση μετοχικού κεφαλαίου για
δημιουργία ειδικού αποθεματικού

Διαγραφή ζημιών μέσω του ειδικού
αποθεματικού

(356.050.018,10)

356.050.018,10

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με
κεφαλαιποίηση διαφοράς υπέρ το
άρτιο

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με
συμψηφισμό ζημιών

681.007.809,90

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με
έκδοση κοινών μετοχών

Τακτικό αποθεματικό

Συγκεντρω τικά συνολικά έσοδα
μετά από φ όρους

Φ όρος εισοδήματος

Αναλογιστικά κέρδη(ζημίες)
καθορισμένων προγραμμάτων
παροχών

12.171.134,13

0,00

95.570.496,60 356.050.018,10

Μετ ατ ρέψιμο
Ομολογιακό
Δάνειο

2.805.435,73

0,00

100.199.999,90

Μετ οχικό
κεφάλαιο
(προνομιούχες
μετ οχές)

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση:
μεταφορά στο αποτέλεσμα

0,00

313.738.243,50

Μετ οχικό
κεφάλαιο
(κοινές
μετ οχές)

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση:
αποτίμηση

Στοιχεία συνολικώ ν εσόδω ν

Ζημιές της περιόδου

Υπόλοιπα 1/1/2015

( Π οσά σε € )

ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΟΜΙΛΟΣ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

8

0,00

313.738.243,50

3.836.325,60

100.199.999,90

95.570.496,60

(3.836.325,60)

356.050.018,10

(56.566,84)
(23.408.294,23)

(4.666.311,50)

1.639.514,85

22.104.251,55

8.198.799,51

0,00

Αποθεματικά
13.905.452,04

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 12 έως 118) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

Υπόλοιπα 31/12/2014

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού
κεφαλαίου και μετατροπής
ΜΟΔ

Μετατροπή μετατρέψιμων
ομολογιών σε κοινές μετοχές

Μεταφορά αποθεματικών στα
κέρδη εις νέον

Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα μετά από φόρους

Φόρος εισοδήματος

(3.896.747,90)

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)
καθορισμένων προγραμμάτων
παροχών

Λοιπά
αποθεματικά
(18.741.982,73)

(4.111.593,40)

0,00

Υπέρ το άρτιο
356.106.584,94

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς
πώληση: μεταφορά στο
αποτέλεσμα

0,00

Μετατρέψιμο
Ομολογιακό
Δάνειο
99.406.822,20

1.702.514,95

0,00

Μετοχικό κεφάλαιο
(προνομιούχες
μετοχές)
100.199.999,90

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς
πώληση: αποτίμηση

Στοιχεία συνολικών
εσόδων

Ζημιές χρήσης

(Ποσά σε €)
Υπόλοιπα 01/01/2014

Μετοχικό
κεφάλαιο
(κοινές μετοχές)
309.901.917,90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 – ΤΡΑΠΕΖΑ
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(514.619.513,79)

(8.198.799,51)

(49.924.612,08)

(49.924.612,08)

Σωρευμένα
κέρδη/ζημίες
(456.496.102,20)

9

349.635.201,63

(56.566,84)

0,00

0,00

(54.590.923,58)

1.639.514,85

(3.896.747,90)

(4.111.593,40)

1.702.514,95

(49.924.612,08)

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
404.282.692,05

Υπέρ τ ο άρτ ιο

0,00

(23.408.294,23)

Λοιπά
αποθεματ ικά

701.806.018,20

100.199.999,90

0,00

(95.570.496,60)

0,00

(356.050.018,10)

(10.077.493,72)

13.330.800,51

(4.108.376,40)

2.462.607,05

ης

Σωρευμένα
κέρδη/ζ ημίες

349.635.201,63

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων

(4.516.205,15)

(17.806.446,39)

158.569.495,69

252.045.287,66 (371.807.473,35)

(158.569.495,69)

388.510.531,80

356.050.018,10

10

672.166.338,69

(4.516.205,15)

(17.806.446,39)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

681.007.809,90

0,00 (349.484.821,81) (336.154.021,30)

(4.108.376,40)

2.462.607,05

12.171.134,13

2.805.435,73

(349.484.821,81) (349.484.821,81)

22.104.251,55 (514.619.513,79)

Αποθεματ ικά

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 12 έως 118) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2015

Υπόλοιπα 31/12/2015

Φ όρος συγκέντρωσης κεφαλαίων από
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και
ΜΟΔ

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού
κεφαλαίου

Μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών
σε κοινές μετοχές

95.570.496,60

(388.510.531,80)

Μέιωση μετοχικού κεφαλαίου για
δημιουργία ειδικού αποθεματικού

Διαγραφή ζημιών μέσω του ειδικού
αποθεματικού

(356.050.018,10)

356.050.018,10

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με
κεφαλαιποίηση διαφοράς υπέρ το
άρτιο

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με
συμψηφισμό ζημιών

681.007.809,90

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με
έκδοση κοινών μετοχών

Συγκεντρω τικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους

Φ όρος εισοδήματος

Αναλογιστικά κέρδη(ζημίες)
καθορισμένων προγραμμάτων
παροχών

12.171.134,13

0,00

95.570.496,60 356.050.018,10

Μετ ατ ρέψιμο
Ομολογιακό
Δάνειο

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση:
μεταφορά στο αποτέλεσμα

0,00

100.199.999,90

Μετ οχικό
κεφάλαιο
(προνομιούχες
μετ οχές)

2.805.435,73

0,00

313.738.243,50

Μετ οχικό
κεφάλαιο
(κοινές
μετ οχές)

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση:
αποτίμηση

Στοιχεία συνολικώ ν εσόδω ν

Ζημιές της περιόδου

Υπόλοιπα 1/1/2015

( Π οσά σε € )

ΤΡΑΠΕΖΑ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε €)

Σημ.

31/12/2015

ΤΡΑΠΕΖΑ
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Τόκοι και συναφή έσοδα

153.454.255,18

193.655.538,49

153.475.336,45

193.763.267,59

Τόκοι έξοδα

(77.833.449,44)

(118.068.291,97)

(78.027.529,80)

(118.391.243,13)

116.651,02

54.195,50

266.651,02

54.195,50

Έσοδα μερισμάτων
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Έσοδα προμηθειών

20.047.416,76

28.162.575,02

17.551.925,73

25.806.545,07

Έξοδα προμηθειών

(3.077.578,06)

(4.834.915,42)

(4.228.899,23)

(6.031.687,76)

Κέρδη (ζημιές) από χρηματοοικονομικές πράξεις

2.156.855,09

(5.210.062,04)

2.156.855,09

(5.210.062,04)

Λοιπά έσοδα

2.501.490,62

346.332,91

2.398.035,13

313.168,57

(83.717.388,42)

(93.339.769,46)

(80.741.183,23)

(90.394.124,94)

(271.661,28)

(2.144.580,33)

(118,43)

(900.000,00)

13.376.591,47

(1.378.977,30)

12.851.072,74

(989.941,14)

Πληρωμές σε υπαλλήλους και προμηθευτές
Φόροι πληρωθέντες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές των
λογαριασμών που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες

Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης
Καθαρή (αύξηση) / μείωση εμπορικών αξιογράφων
Καθαρή (αύξηση) / μείωση χορηγήσεων

18

Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία

35.504.504,17

19.234.330,31

35.504.504,17

19.234.330,31

(168.163.865,93)

(2.533.621,42)

(168.163.865,93)

(2.533.621,42)

(37.303.397,92)

(63.594.354,38)

(38.179.367,60)

(64.157.419,97)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε τοποθετήσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων

27

580.456.358,31

22.158.303,64

580.456.358,31

22.158.303,64

Καθαρή αύξηση / (μείωση) καταθέσεων πελατών και συναφών υποχρεώσεων

28

(1.111.839.698,31)

(58.189.900,37)

(1.110.913.720,15)

(59.321.276,04)

402.514,32

(672.842,16)

1.104.776,57

827.389,13

Σύνολο μεταβολών σε λειτουργικά στοιχεία κατάστασης οικονομικής
θέσης

(700.943.585,36)

(83.598.084,38)

(700.191.314,63)

(83.792.294,35)

Καθαρή ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες

(687.566.993,89)

(84.977.061,68)

(687.340.241,89)

(84.782.235,49)

(8.736.405,14)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) άλλων υποχρεώσεων

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων

23

(8.158.895,54)

(8.751.550,14)

(8.158.595,54)

Αγορές ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων

24

(1.895.025,69)

(880.021,51)

(1.813.974,18)

(873.217,74)

Αγορές χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση

(5.414.380,36)

(52.876.092,18)

(5.414.380,36)

(52.875.176,18)

Πωλήσεις λήξεις χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση

30.278.573,73

120.115.845,75

30.278.573,73

120.115.845,75

Αγορές επενδυτικών χρεογράφων διακρατούμενων ως τη λήξη

0,00

(10.220.307,23)

0,00

(10.220.307,23)

Λήξεις επενδυτικών χρεογράφων διακρατούμενων ως τη λήξη

0,00

20.171.599,92

0,00

20.171.599,92
3.355.400,08

Αποτέλεσμα από πώληση επενδυτικών χρεογράφων διακρατούμενων ως τη λήξη
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Αποτέλεσμα από πώληση συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις
Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

0,00

3.355.400,08

0,00

1.984.347,54

8.665.864,46

1.984.347,54

8.665.864,46

0,00

1.897.494,98

0,00

1.897.494,98

16.794.619,68

81.478.234,13

16.875.971,19

81.501.098,90

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους

29

(79.256.000,00)

0,00

(79.256.000,00)

0,00

Εισπράξεις από έκδοση μετοχών ή αλλων συμμετοχικών τίτλων

34

681.007.809,90

0,00

681.007.809,90

0,00

(17.806.446,39)

(56.566,84)

(17.806.446,39)

(56.566,84)

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα συγκέντρωσης κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ΜΟΔ

(4.516.205,15)

0,00

(4.516.205,15)

0,00

Καθαρή ταμειακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

579.429.158,36

(56.566,84)

579.429.158,36

(56.566,84)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων

(91.343.215,84)

(3.555.394,39)

(91.035.112,34)

(3.337.703,43)

150.483.751,14
59.140.535,30

154.039.145,53
150.483.751,14

150.150.901,48
59.115.789,14

153.488.604,91
150.150.901,48

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου

36

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 12 έως 118) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης
Δεκεμβρίου 2015
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο Όμιλος εταιριών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία «ο Όμιλος» δραστηριοποιείται κυρίως
στο χρηματοοικονομικό τομέα παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε ιδιώτες
και επιχειρήσεις.
Ο Όμιλος της Attica Bank, εκτός από την μητρική εταιρεία, περιλαμβάνει 6 θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ην. Βασίλειο) και απασχολεί 893 άτομα. Τα
καταστήματα της Τράπεζας κατά την 31/12/2015 ανέρχονταν σε 70.
Η μητρική εταιρία του Ομίλου είναι η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, «η Τράπεζα», η οποία
είναι Ανώνυμη εταιρία με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡΜΑΕ) 6067/06/Β/86/06 και αριθμό
Γενικού Εμπορικού Μητρώου 255501000, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η διεύθυνση της έδρας
της είναι Ομήρου 23 Τ.Κ. 106-72 Αθήνα και η αρμόδια περιφέρεια είναι η Περιφέρεια Αττικής. Η ίδια
περιφέρεια είναι αρμόδια και για τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου.
Οι αναφερόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί για δημοσίευση από το
Διοικητικό Συμβούλιο της 31ης Μαρτίου 2016, και υπόκεινται στην οριστική έγκριση της ετήσιας τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών
καταστάσεων της 31/12/2015 έχει ως εξής:
Ιωάννης Π. Γαμβρίλης
Στυλιανός Η. Πλιάκης
Αλέξανδρος Π. Αντωνόπουλος
Ιωάννης Σ. Ιωαννίδης
Δημήτριος Ν. Βογανάτσης
Αθανάσιος Ε. Πρέσβελος
Ηλίας Π. Περτζινίδης
Νικόλαος Ε. Λιωνής
Αντώνιος Ν. Πρωτονοτάριος
Αθανάσιος Δ. Σταθόπουλος
Νικόλαος Α. Μπακατσέλος
Ιωάννης Χ. Γραμματίδης
Μιχαήλ Θ. Πουλάκης
Στεφανία Σ. Γεωργακάκου-Κουτσονίκου

Πρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό μέλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Εκτελεστικό μέλος
Eκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος
Mη εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό πρόσθετο μέλος,
Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου
δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008

Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των λοιπών εταιρειών που απαρτίζουν τον Όμιλο και
συμπεριλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις, αναφέρονται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις
τους. Στις ίδιες καταστάσεις αναφέρονται και οι τακτικοί ελεγκτές που έχουν εκλεγεί για τον έλεγχο των
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, όπως επίσης και η διεύθυνση διαδικτύου των εταιρειών
του Ομίλου.
Η μετοχή της Attica Bank, επιπλέον του Δείκτη όλων των μετοχών Χ.Α. (ΔΟΜ) συμμετέχει στους
ακόλουθους δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών: FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης, FTSE/Χ.Α.
Τράπεζες, FTSE/Χ.Α. Mid Cap και FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς.

2. ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
(2.1) Αρχές παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου, έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, με
εξαίρεση το χαρτοφυλάκιο των διαθέσιμων προς πώληση αξιογράφων, τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που κατέχονται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, όλα
τα συμβόλαια παραγώγων όπως επίσης και τα ενσώματα πάγια (γήπεδα-οικόπεδα), καθώς και οι
επενδύσεις σε ακίνητα, που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Επίσης οι υποχρεώσεις από
προγράμματα καθορισμένων παροχών προσωπικού έχουν αναγνωρισθεί σύμφωνα με την παρούσα
αξία της υποχρέωσης.
Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα βάσης του Ομίλου, εκτός εάν αναφέρεται
διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις.
Τα συγκριτικά μεγέθη αναπροσαρμόζονται, όπου απαιτείται, για να συνάδουν με τις αλλαγές στην
παρουσίαση της τρέχουσας χρήσης.
Η σύνταξη των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και υιοθέτηση
παραδοχών, οι οποίες είναι δυνατό να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και
υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς επίσης και τα
ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Για
περαιτέρω ανάλυση παραπέμπουμε στην σημείωση (2.38).
(2.2) Συνέχιση Δραστηριότητας

Ο Όμιλος, για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2015, βασίστηκε στην
αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern). Για την εφαρμογή της
εν λόγω αρχής ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις καθώς και τους
ενδογενείς κινδύνους που απορρέουν από το χρηματοοικονομικό περιβάλλον και προβαίνει σε
εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση, στο προσεχές μέλλον, των τάσεων και του οικονομικού κλίματος
στο οποίο δραστηριοποιείται. Οι κυριότεροι παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητες σε ό,τι
αφορά την εφαρμογή της εν λόγω αρχής σχετίζονται κυρίως με το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον
στην Ελλάδα και διεθνώς και με τα επίπεδα ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου και του
τραπεζικού συστήματος. Ειδικότερα, και λόγω των αβεβαιοτήτων στο εσωτερικό οικονομικό
περιβάλλον, κυρίως σε ότι αφορά την έκβαση των διαπραγματεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
σημειώθηκαν σημαντικές εκροές καταθέσεων στις αρχές του έτους. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι
με απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την 4 Φεβρουαρίου 2015, οι τίτλοι που
εκδίδονται από ή έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου έπαυσαν να γίνονται αποδεκτοί από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως ενέχυρο για αναχρηματοδότηση. Η σημαντική μείωση των
καταθέσεων και η έλλειψη των επιλέξιμων ενεχύρων για άμεση χρηματοδότηση από την ΕΚΤ
οδήγησε τον Όμιλο στον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (E.L.A.) για την παροχή ρευστότητας.
Συγκεκριμένα, την 31.12.2015, ο Όμιλος μέσω του έκτακτου μηχανισμού παροχής ρευστότητας
(E.L.A.) είχε λάβει καθαρή χρηματοδότηση ύψους 780 εκατ. ευρώ.
Από τη λειτουργία του ο έκτακτος μηχανισμός παροχής ρευστότητας (E.L.A.) είναι μικρής διάρκειας
και συνεπάγεται υψηλότερο κόστος (επιτόκιο 1,55%) σε σύγκριση με το κόστος άντλησης
ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (επιτόκιο 0,05%). Ως εκ τούτου δεν μπορεί να
θεωρηθεί μόνιμη πηγή χρηματοδότησης για τον Όμιλο. Η πρόσβαση του Ομίλου στον E.L.A., όπως
και για όλες της ελληνικές τράπεζες εξαρτάται από την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της
ΕΚΤ. Εκτιμάται ότι η ΕΚΤ θα αναθεωρήσει την απόφασή της και θα κάνει αποδεκτά ως ενέχυρα
τους τίτλους έκδοσης του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον η χώρα αξιολογηθεί θετικά από τον έλεγχο
των εταίρων – πιστωτών που θα έχει ως αποτέλεσμα την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος
δημοσιονομικής προσαρμογής. Εφόσον η αξιολόγηση από τους εταίρους – πιστωτές δεν είναι θετική
και κριθεί ότι η χώρα δεν έχει τηρήσει τις προαπαιτούμενες δράσεις ενδέχεται το διοικητικό
συμβούλιο της ΕΚΤ να αποφασίσει την αναστολή της παροχής ρευστότητας μέσω του E.L.A., με
συνέπεια η ομαλή λειτουργία της Τράπεζας να επηρεασθεί ουσιωδώς αρνητικά.

13

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε ΖΙ Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Στα τέλη του πρώτου εξαμήνου, η σημαντική αύξηση του ρυθμού εκροής καταθέσεων, που ανήλθε
σε ευρώ 693 εκατ. για την Τράπεζα, σε συνδυασμό με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας να μη προβεί σε αντίστοιχη αύξηση του ορίου χρηματοδότησης από τους έκτακτους
μηχανισμούς ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος, ως αποτέλεσμα της λήξης της παράτασης
του προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης της Ελλάδος, οδήγησαν στην επιβολή περιορισμών
στην κίνηση κεφαλαίων και τραπεζικής αργίας η οποία ανακοινώθηκε στις 28 Ιουνίου 2015 και
διήρκεσε έως τις 19 Ιουλίου 2015. Η εκροή καταθέσεων συνεχίστηκε και στο β’ εξάμηνο με το ποσό
της περαιτέρω εκροής να διαμορφώνεται σε 418 εκατ. ευρώ. Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων
εξακολουθούν να υφίστανται έως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων,
γεγονός που συνετέλεσε στη σταθεροποίηση της καταθετικής βάσης της Τράπεζας, ενώ οι
επιμέρους διατάξεις εφαρμογής τους τροποποιούνται κατά περίπτωση με την έκδοση Πράξεων
Νομοθετικού Περιεχομένου.
Η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας καθώς και ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας στο
εσωτερικό οικονομικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την επίδραση κοινωνικοπολιτικών παραγόντων
όπως είναι η προσφυγική κρίση, η γεωπολιτική ένταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή καθώς
και επίπτωση στις οικονομίες των χωρών της ευρωζώνης που έχει η αυξανόμενη δράση
εξτρεμιστικών οργανώσεων, δυσχεραίνουν τις προοπτικές αναπτύξεως με φυσικό επακόλουθο την
περαιτέρω επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων και των ιδιωτών.
Οι παραπάνω παράγοντες οδήγησαν τον Όμιλο να αναγνωρίσει σημαντικές ζημιές απομείωσης
χρηματοοικονομικών μέσων εντός της κλειομένης χρήσεως. Η μεγάλη αύξηση των ζημίων
απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων που αναγνωρίστηκαν εντός της χρήσεως οφείλεται όπως
ήδη αναφέρθηκε κυρίως στην επιδείνωση του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος κάτι το οποίο
οδήγησε με τη σειρά του την Τράπεζα στην απόφαση να τροποποιήσει ορισμένες παραμέτρους στη
μεθοδολογία με βάση την οποία υπολογίζεται η απομείωση του δανειακού της χαρτοφυλακίου. Η
βασικότερη παράμετρος αφορά στη μείωση της αξίας των ακινήτων τα οποία έχουν ληφθεί ως
ενέχυρο (collateral) κατά και μετά τη χορήγηση των δανείων, όπως επίσης και η μεταβολή επί τα
χείρω των χρηματοοικονομικών ροών των πελατών, κυρίως αυτών που δραστηριοποιούνται σε
κλάδους οι οποίοι πλήττονται υπέρμετρα στην τρέχουσα χρηματοοικονομική συγκυρία.
Εντός του τρίτου τριμήνου, οι διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για την κάλυψη των
χρηματοδοτικών αναγκών της ελληνικής οικονομίας ολοκληρώθηκαν στη βάση των όσων
ανακοινώθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της 12 Ιουλίου 2015, με την επίτευξη συμφωνίας για τη
χορήγηση νέας οικονομικής βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Η σχετική συμφωνία
με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, που υπογράφηκε στις 19 Αυγούστου 2015, μεταξύ των
άλλων προβλέπει:
• την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο
δημοσιονομικής στρατηγικής για το χρονικό διάστημα των ετών 2015 έως 2018, υπό την
προϋπόθεση υλοποίησης οικονομικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα δημιουργήσουν τις συνθήκες
οικονομικής σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
• τη διάθεση ποσού €10 έως €25 δισ. για την κάλυψη τυχόν αναγκών ανακεφαλαιοποίησης ή/και
εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Επιπρόσθετα, η ανωτέρω συμφωνία προέβλεπε την αξιολόγηση των ελληνικών πιστωτικών
ιδρυμάτων, από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό για τις συστημικές τράπεζες και από την Τράπεζα
της Ελλάδος για τις μη συστημικές και τις συνεταιριστικές τράπεζες. Η αξιολόγηση αυτή είχε ως
σκοπό τον προσδιορισμό του μεγέθους των επιπτώσεων από την επιδείνωση της ελληνικής
οικονομίας στη χρηματοοικονομική τους θέση καθώς και τη συνακόλουθη ανάγκη πρόσθετων
κεφαλαιακών αναγκών. Η άσκηση διεξήχθη εντός του τρίτου τριμήνου και περιελάμβανε τόσο την
αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (AQR) όσο και την άσκηση προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων. Βάσει των αποτελεσμάτων της άσκησης, τα οποία ανακοινώθηκαν την 31
Οκτωβρίου 2015, οι κεφαλαιακές ανάγκες για τον Όμιλο προσδιορίστηκαν σε ευρώ 584 εκατ. στο
βασικό σενάριο, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού
(AQR), και σε ευρώ 748 εκατ. στο δυσμενές σενάριο της ασκήσεως προσομοιώσεως.
Η Τράπεζα κάλυψε μέσω αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ποσό ύψους 681
εκατ. ευρώ, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το βασικό σενάριο και έχει καλύψει σε μεγάλο ποσοστό
τη διαφορά μεταξύ δυσμενούς και βασικού σεναρίου. Συγκεκριμένα το ποσό που αντλήθηκε από
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την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αντιπροσωπεύει ποσοστό της τάξης του 90,95% του συνολικού
ποσού όπως αυτό προέκυψε από την άσκηση προσομοίωσης στο δυσμενές σενάριο. Τα κεφάλαια
της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο από τον βασικό μέτοχο καθώς και
παλαιούς και νέους μετόχους χωρίς τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ).
Μετά την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 681 εκατ. ευρώ το συνολικό
μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε 802 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100,2 εκατ. ευρώ
αντιστοιχούν σε κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών, το οποίο έχει καλυφθεί από το Ελληνικό δημόσιο
στα πλαίσια του νόμου 3723/2008. Αρχικά η κάλυψη των προνομιούχων μετοχών από το Ελληνικό
δημόσιο, έλαβε χώρα μέσω έκδοσης ειδικού ομολόγου ισόποσης ονομαστικής αξίας πενταετούς
διάρκειας και λήξη την 21/05/2014. Με τη λήξη του ομολόγου αυτό εξοφλήθηκε από το Ελληνικό
δημόσιο και η Τράπεζα έχει αιτηθεί παράταση της συμμετοχής του Ελληνικού δημοσίου ως
προνομιούχου μετόχου έως την 31/12/2017.
Για το υπολειπόμενο ποσό μέχρι την πλήρη κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου ύψους περίπου 70
εκατ. ευρώ η Τράπεζα προτίθεται να εκδώσει ομολογιακό δάνειο το οποίο θα διατεθεί με ιδιωτική
τοποθέτηση τόσο σε Έλληνες όσο και σε ξένους επενδυτές. Η έκδοση του ομολογιακού δανείου θα
διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και εξετάζεται το ενδεχόμενο πιθανής διαπραγμάτευσης αυτού σε
οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχει ανατεθεί σε
εξειδικευμένους διεθνείς χρηματοοικονομικούς συμβούλους η προετοιμασία της έκδοσης του
ομολογιακού δανείου, η σύνταξη των απαραίτητων συμβάσεων που σχετίζονται με την έκδοση του
ομολόγου, η υποστήριξη κατά το στάδιο παροχής εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές, η διαχείριση
των διαδικασιών που σχετίζονται με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του ομολόγου, η σύσταση
υποψηφίων επενδυτών και λοιπά θέματα που σχετίζονται με την έκδοση.
Επιπλέον την 23 Ιουλίου 2015 ψηφίστηκε ο Νόμος 4335/2015 με τον οποίο ενσωματώθηκε η
Οδηγία 2014/59 Ε.Ε. σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και
επιχειρήσεων επενδύσεων. Με την Οδηγία αυτή θεσπίστηκαν κανόνες για την αντιμετώπιση
τραπεζικών κρίσεων σε όλη την Ευρώπη, με σκοπό την αποφυγή σημαντικών δυσμενών
επιπτώσεων στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αλλά και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι
μέτοχοι και οι πιστωτές (συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων καταθετών) των πιστωτικών
ιδρυμάτων θα μοιραστούν το βάρος της τυχόν ανακεφαλαιοποίησης ή/και εκκαθάρισης τραπεζών.
Σύμφωνα με το Νόμο 4335/2015, αρχή αρμόδια για την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης και την
άσκηση των σχετικών εξουσιών ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα κύρια μέτρα εξυγίανσης που
προβλέπονται από το νόμο και μπορούν να εφαρμόζονται είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, στις
περιπτώσεις που θεωρηθεί πως το ίδρυμα τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης
αφερεγγυότητας, είναι τα ακόλουθα:
• εντολή μεταβίβασης δραστηριοτήτων,
• σύσταση μεταβατικού ιδρύματος,
•διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων (το πλαίσιο ορίζει ότι το μέτρο αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με άλλο μέτρο εξυγίανσης), και
• αναδιάρθρωση παθητικού (απομείωση ή/και μετατροπή στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων και των
υποχρεώσεων).
Κατ’ εξαίρεση, ωστόσο, ο Νόμος 4335/2015 προβλέπει ότι σε περιπτώσεις εξαιρετικής συστημικής
κρίσης δίνεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Οικονομικών να παράσχει έκτακτη δημόσια
χρηματοπιστωτική στήριξη, μέσω μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης. Στις
περιπτώσεις που το ίδρυμα δεν τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης
αφερεγγυότητας δύναται να λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση για σκοπούς προληπτικής
ανακεφαλαιοποίησης. Τα μέτρα στήριξης στην περίπτωση αυτή έχουν προληπτικό και προσωρινό
χαρακτήρα και περιορίζονται στις αναγκαίες εισφορές για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη κεφαλαίων
που έχει διαπιστωθεί στο πλαίσιο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ή ελέγχου της ποιότητας
των στοιχείων ενεργητικού.
Σημειώνεται ότι μετά από σχετικό αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η Τράπεζα προχώρησε σε αναθεώρηση του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως το οποίο
υπέβαλλε σε οριστική μορφή στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις
26 Νοεμβρίου 2015 με σκοπό να καταστεί αυτό αντιπροσωπευτικό των τρεχουσών συνθηκών,
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συμπεριλαμβανομένης και της ανακεφαλαιοποιήσεως της Τράπεζας για το συνολικό ποσό του
δυσμενούς σεναρίου ύψους ποσού 748 εκατ. ευρώ. Το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως
περιλαμβάνει όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της εν λόγω Επιτροπής όπως αυτά αποτυπώθηκαν
στα προσχέδια που είχαν ήδη σταλεί. Το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως περιλαμβάνει
δεσμεύσεις για την Τράπεζα, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:
x Εξορθολογισμός και μείωση του λειτουργικού κόστους για την Τράπεζα, μη λαμβάνοντας υπόψη
τα κόστη που σχετίζονται με ενδεχόμενη διενέργεια προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, ή και κόστη
που σχετίζονται με την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, Επενδύσεων και
Εξυγίανσης
x Τον περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων της Τράπεζας
x Την αναδιάρθρωση του δικτύου και τον περιορισμό των καταστημάτων της Τράπεζας
x Τη μείωση του κόστους άντλησης καταθέσεων
Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού μετά ταύτα δεν έχει επανέλθει επί του σχεδίου αυτού
Αναδιαρθρώσεως.
Όπως ήδη σημειώθηκε, κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, στο τρίτο τρίμηνο του 2015 διενεργήθηκε από τον Ενιαίο
Εποπτικό Μηχανισμό και την Τράπεζα της Ελλάδος αντίστοιχα άσκηση συνολικής αξιολόγησης των
ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Η εν λόγω άσκηση συνολικής αξιολόγησης εκτεινόταν σε δύο
άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορούσε την αξιολόγηση της ποιότητας στοιχείων ενεργητικού – AQR
(Asset Quality Review) και ο δεύτερος άξονας αφορούσε την άσκηση προσομοιώσεως ακραίων
καταστάσεων (Stress Test). Οι δείκτες που έπρεπε να πληρούνται και τέθηκαν ως βάση ήταν 9,5%
στο βασικό σενάριο και 8% στο δυσμενές σενάριο.
Οι παραμέτροι και υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην εν λόγω αξιολόγηση αφορούσαν τις
τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Το χρονικό σημείο αναφοράς της άσκησης ήταν η 30η Ιουνίου
2015. Στο σκέλος αξιολογήσεως της ποιότητας στοιχείων ενεργητικού εξετάσθηκε χαρτοφυλάκιο
δανείων ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο, την επάρκεια καλύψεως από προβλέψεις και τις πρακτικές
διαχειρίσεως. Στο σκέλος της ασκήσεως προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων, πραγματοποιήθηκε
εκτίμηση των μελλοντικών ζημιών απομειώσεων δανείων του Ομίλου με ορίζοντα δυόμιση ετών,
για ένα βασικό και ένα δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο. Οι υποθέσεις των δύο σεναρίων
καθορίσθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η εκτίμηση τυχόν κεφαλαιακών αναγκών
υπολογίστηκε από τις διαφορές του δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (Common
Equity Tier I) που προέκυπτε για τα πιστωτικά ιδρύματα για κάθε έτος, έως και το 2017, έναντι των
ορίων 9,5% και 8% στο βασικό και το δυσμενές σενάριο αντιστοίχως.
Τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης ανακοινώθηκαν την 31η Οκτωβρίου 2015
και ο Όμιλος παρουσίασε κεφαλαιακές ανάγκες στο δυσμενές σενάριο ύψους ευρώ 748 εκατ. Ο
Όμιλος κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαιακών του αναγκών μέσω αυξήσεως του
μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έναντι μετρητών ευρώ 681 εκατ. και προσδοκά να καλύψει το
εναπομείναν ποσό των ευρώ 70 εκατ. το αμέσως προσεχές διάστημα με την έκδοση ομολογιακού
δανείου. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, η Τράπεζα ανακοίνωσε την μερική κάλυψη της Αύξησης
Μετοχικού Κεφαλαίου κατά Ευρώ 681 εκατ. με βάση την οποία κρίθηκε ότι μπορεί να συνεχίσει
απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της καθώς κατά την εν λόγω ημερομηνία ο δείκτης κεφαλαιακής
επάρκειας ανήλθε σε περίπου 22,6%.
Ο Όμιλος, λαμβάνοντας υπόψη:
- την κάλυψη κατά ποσοστό 90,95% των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας, μέσω της αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου που ήδη έχει λάβει χώρα,
- την εκτίμηση της κάλυψης του εναπομείναντος ποσού των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας
με το υπό έκδοση ομολογιακό δάνειο
- την εξασφάλιση της μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης της χώρας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Στήριξης («ΕΜΣ») υπό την προϋπόθεση της θετικής αξιολόγησης της Ελληνικής οικονομίας από
τους διεθνείς πιστωτές στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος, γεγονός που θα συμβάλει στη
βελτίωση του οικονομικού κλίματος στο εσωτερικό της χώρας σε συνδυασμό και με την
ενεργοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της χώρας, γεγονός που θα συμβάλει στην
επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και την εισροή νέων κεφαλαίων.
- τη δυνατότητα προσβάσεως της Τράπεζας στους μηχανισμούς ρευστότητας του Ευρωσυστήματος
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- την σταδιακή αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η
οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή των καταθέσεων,
θεωρεί ότι, παρά τις αβεβαιότητες που εκτέθηκαν παραπάνω, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Αυτό βασίζεται στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει επιτυχής κατάληξη στην αξιολόγηση από τους
εταίρους – πιστωτές της Ελληνικής οικονομίας και οι δόσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος
στήριξης θα καταβληθούν κανονικά. Συνεπώς εκτιμάται ότι το οικονομικό περιβάλλον συνεχώς θα
βελτιωθεί και άρα θα καταστεί ευχερής και η κάλυψη του εναπομείναντος ποσού των συνολικών
κεφαλαιακών αναγκών όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος.
(2.3) Αλλαγή λογιστικής εκτίμησης που αφορά νομικά έξοδα που επιρρίπτονται στους δανειολήπτες

Εντός της χρήσης 2015 η Τράπεζα επαναξιολόγησε τον τρόπο χειρισμού των νομικών εξόδων τα
οποία επιρρίπτονται στους δανειολήπτες βάσει των συμβάσεων που οι τελευταίοι έχουν υπογράψει
με την Τράπεζα. Τα εν λόγω έξοδα μέχρι και το Α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους
συμπεριλαμβάνονταν στα Γενικά Διοικητικά Έξοδα και στη συνέχεια κατά το χρόνο στον οποίο
εισπράττονταν καταχωρούνταν στα έσοδα και συγκεκριμένα στο κονδύλι «Λοιπά έσοδα
εκμετάλλευσης». Από το Β’ τρίμηνο του 2015 η Τράπεζα προέβη στην επαναξιολόγηση του τρόπου
απεικόνισης επιρρίπτοντας άμεσα τα έξοδα αυτά στους δανειακούς λογαριασμούς των πελατών
τους οποίους στη συνέχεια η Τράπεζα εξετάζει ως προς την απομείωσή τους. Κατά τον τρόπο αυτό
οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας εμφανίζουν τα πραγματικά διοικητικά έξοδα που αφενός
αφορούν τις εργασίες της όπως επίσης και το πραγματικό ύψος των απαιτήσεων που έχει από τους
δανειολήπτες της.
Σε συνέχεια της επαναξιολόγησης στην οποία προέβη η Τράπεζα κατά το Β’ τρίμηνο του τρέχοντος
έτους μετέφερε στην κατηγορία εσόδων «Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης» συσσωρευμένα έξοδα
προηγούμενων περιόδων ύψους 13,7 εκατ. ευρώ περίπου τα οποία εμφανίζονταν αφαιρετικά του
υπολοίπου της κατηγορίας «Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών», το οποίο φυσικά υπόλοιπο είχε
ήδη χρεωθεί με τα έξοδα αυτά. Με την μεταφορά αυτή εμφανίζεται το πραγματικό υπόλοιπο των
απαιτήσεων της Τράπεζας, το οποίο στη συνέχεια ελέγχεται ως προς την ανακτησιμότητά τους και
σχηματίζεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. Το σύνολο του πιο πάνω ποσού που μεταφέρθηκε στα έσοδα
στη συνέχεια μέσω του σχηματισμού αντίστοιχης πρόβλεψης απομείωσε το υπόλοιπο του
λογαριασμού «Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών».
Από την παραπάνω μεταβολή δεν δημιουργήθηκε διαφορά στην κατάσταση αποτελεσμάτων της
κλειόμενης χρήσης δεδομένου ότι για το ποσό που καταχωρήθηκε στα έσοδα της Τράπεζας
σχηματίστηκαν ισόποσες προβλέψεις απομείωσης σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσης. Επίσης με
το λογιστικό χειρισμό αυτό δεν διαφοροποιούνται τα μεγέθη των απαιτήσεων κατά πελατών μετά
από προβλέψεις και δεν επέρχεται καμία μεταβολή, όπως ήδη σημειώθηκε ούτε στην κατάσταση
αποτελεσμάτων ούτε στο υπόλοιπο του λογαριασμού «Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών» όπως
αυτό εμφανίζεται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα ότι
εάν η ίδια μεταβολή ελάμβανε χώρα με αναμόρφωση αποτελεσμάτων των προηγουμένων χρήσεων,
τότε και σε αυτή την περίπτωση δεν θα επερχόταν καμία μεταβολή ούτε στα αποτελέσματα ούτε
στις απαιτήσεις κατά πελατών δεδομένου ότι για κάθε ποσό με το οποίο θα πιστωνόταν το έσοδο
εκάστου χρήσεως θα σχηματιζόταν αντίστοιχα ένα ισόποσο έξοδο πρόβλεψης απομείωσης δανείων.
Ο εν λόγω τρόπος χειρισμού αλλαγής λογιστικής εκτίμησης θεωρήθηκε ο πιο ενδεδειγμένος
δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις και διαφοροποιήσεις στα μεγέθη και τα αποτελέσματα των
προηγούμενων χρήσεων.
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(2.4) Αλλαγή λογιστικής εκτίμησης που αφορά την ωφέλιμη ζωή των παγίων στοιχείων της
Τράπεζας

Εντός της χρήσης 2015 η Τράπεζα επαναξιολόγησε των ωφέλιμη ζωή των παγίων στοιχείων της
τόσο των άυλων όσο και των ενσώματων, η οποία διαμορφώθηκε όπως παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία Παγίου
Κτíρια
Βελτιώσεις μισθωμένων ακινήτων
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός
Άυλα πάγια

Έτη απόσβεσης πριν την
αλλαγή της λογιστικής
εκτίμησης
30 - 50
Ίδια με τη διάρκεια της
μίσθωσης
6-7
6-9
4-5
12

Έτη απόσβεσης μετά την
αλλαγή της λογιστικής
εκτίμησης
30 - 50
Ίδια με τη διάρκεια της
μίσθωσης
12
6-9
10
20

Ο επαναπροσδιορισμός της ωφέλιμης ζωής των παγίων είχε ως συνέπεια τη μείωση της δαπάνης
απόσβεσης κατά ποσό 850 χιλ. ευρώ περίπου συγκριτικά με το ποσό που προέκυπτε πριν την
αλλαγή της ωφέλιμη ζωής.
(2.5) Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της
Τράπεζας, των θυγατρικών εταιριών, των συγγενών εταιρειών καθώς και κοινοπραξιών, που
αναφέρονται μαζί ως ο «Όμιλος». Όλες οι θυγατρικές εταιρίες προετοιμάζουν τις οικονομικές
καταστάσεις τους για σκοπούς ενοποίησης σύμφωνα με την ημερομηνία κλεισίματος των
Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής εταιρίας.
Θυγατρικές είναι εκείνες οι εταιρίες στις οποίες η Τράπεζα είτε συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε
ποσοστό μεγαλύτερο από το μισό των δικαιωμάτων ψήφου ή ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στη λήψη
επιχειρηματικών αποφάσεων.
Όλες οι θυγατρικές εταιρίες έχουν ενοποιηθεί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η Τράπεζα
ενοποιεί όλες τις θυγατρικές εταιρίες από την ημερομηνία απόκτησης ελέγχου, μέχρι την ημερομηνία
απώλειας του ελέγχου. Από τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν απαλειφθεί οι
επιδράσεις των συναλλαγών μεταξύ των εταιριών του Ομίλου. Επίσης, για τις εταιρίες ειδικής δομής,
ο Όμιλος αξιολογεί εάν λειτουργεί ως εκπρόσωπος ή εντολέας βάσει του εύρους της εξουσίας λήψης
αποφάσεων που διαθέτει επί των δραστηριοτήτων της εταιρίας, των δικαιωμάτων τρίτων καθώς και
του βαθμού έκθεσής του σε μεταβλητότητα απόδόσεων από την ανάμειξη του με την εταιρία.
(2.6) Συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες

Συγγενείς είναι οι εταιρίες στις οποίες το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου κυμαίνεται μεταξύ 20%
και 50% των δικαιωμάτων ψήφου, και επί των οποίων ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά δεν
τις ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες ενσωματώνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, μία επένδυση σε συγγενή εταιρεία
καταχωρείται αρχικά στην αξία κτήσης της.
Η αναλογία του Ομίλου στα μεταγενέστερα της επένδυσης κέρδη ή ζημίες των συγγενών εταιριών
λογίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεων. Το σωρευτικό ποσό των κινήσεων προσαρμόζει
την μεταφερόμενη αξία της επένδυσης μείον τυχόν απομείωση. Όταν όμως η αναλογία στις ζημίες
μιας συγγενούς εταιρίας ισούται ή υπερβαίνει την αξία συμμετοχής της στην συγγενή εταιρία, ο
Όμιλος σταματά να αναγνωρίζει περαιτέρω ζημίες εκτός αν έχει αναλάβει σχετική υποχρέωση ή
διενεργεί πληρωμές για λογαριασμό της συγγενούς εταιρίας.
Ο Όμιλος εφαρμόζει το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 11, αντικείμενο του οποίου είναι η λογιστική απεικόνιση
συμμετοχών σε επιχειρηματικά σχήματα που τελούν υπό κοινό έλεγχο (joint arrangements). Όλα
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τα σχήματα υπό κοινό έλεγχο στα οποία ο Όμιλος συμμετέχει και έχει από κοινού έλεγχο είναι
κοινοπραξίες (joint ventures), τις οποίες αποτιμά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
(2.7) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

Το συναλλακτικό νόμισμα του Ομίλου είναι το Ευρώ (€).
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο συναλλακτικό νόμισμα με βάση τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν τις ημερομηνίες διενέργειας των εκάστοτε συναλλαγών. Τα
εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται στο
συναλλακτικό νόμισμα με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την ημερομηνία
κλεισίματος του ισολογισμού. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στην
ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή των μη νομισματικών
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτελούν ένα συστατικό στοιχείο της μεταβολής της
εύλογης αξίας τους. Για ένα μη νομισματικό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, όπως ένα
στοιχείο που έχει ταξινομηθεί στο χαρτοφυλάκιο «εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων», οι
προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση
αποτελεσμάτων. Ενώ αντίθετα για ένα μη νομισματικό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο,
όπως μία μετοχή, το οποίο έχει ταξινομηθεί ως διαθέσιμο για πώληση οι προκύπτουσες
συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια μέχρι την πώληση του μη
νομισματικού χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
(2.8) Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Ο Όμιλος ταξινομεί τις επενδύσεις του σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ως
διακρατούμενες μέχρι τη λήξη, διαθέσιμες για πώληση και στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
Η απόφαση για την ταξινόμηση των επενδύσεων λαμβάνεται κατά την απόκτησή τους.
Αρχικά όλες οι επενδύσεις καταχωρούνται με βάση την ημερομηνία συναλλαγής και αποτιμώνται
στην αξία κτήσης, που είναι η εύλογη αξία της αντιπαροχής που καταβάλλεται,
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αγοράς που σχετίζονται με την επένδυση, εφόσον πρόκειται για
επενδύσεις διαθέσιμες για πώληση ή επενδύσεις διακρατούμενες έως τη λήξη. Τα έξοδα επενδύσεων
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων δεν κεφαλαιοποιούνται αλλά καταχωρούνται κατευθείαν
στα αποτελέσματα χρήσης.

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες:
Επενδύσεις κρατούμενες για εμπορία και Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων κατά
την αρχική καταχώρηση. Επενδύσεις διακρατούμενες για εμπορία αποκτώνται με σκοπό το
βραχυπρόθεσμο κέρδος και περιλαμβάνουν αξιόγραφα όπως μετοχές, ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων
κεφαλαίων. Έπειτα από την αρχική καταχώρησή τους, οι επενδύσεις που έχουν ταξινομηθεί στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζημίες που
προκύπτουν από την αποτίμηση αυτών των επενδύσεων καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως.
Επενδύσεις διακρατούμενες έως την λήξη: Επενδύσεις με καθορισμένη ημερομηνία λήξης και

σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, για τις οποίες ο Όμιλος έχει θετική πρόθεση και ικανότητα
να κρατήσει μέχρι τη λήξη, ταξινομούνται ως διακρατούμενες μέχρι τη λήξη. Οι διακρατούμενες
μέχρι τη λήξη επενδύσεις, αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία τους εφαρμόζοντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Η αναπόσβεστη αξία προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την αξία αγοράς
και την οποιαδήποτε υπό ή υπέρ το άρτιο διαφορά που προέκυψε κατά την ημερομηνία απόκτησης
των επενδύσεων, μείον τυχόν πρόβλεψη για απομείωση.

Σε περίπτωση απομείωσης, καταχωρείται ζημία στα αποτελέσματα ίση με τη διαφορά μεταξύ της
λογιστικής αξίας και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών,
λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εγγυήσεις, προεξοφλημένες στο αρχικό πραγματικό επιτόκιο των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Επενδύσεις διαθέσιμες για πώληση: Επενδύσεις οι οποίες μπορεί είτε να κρατούνται μέχρι τη λήξη ή
να πωληθούν προκειμένου να ικανοποιηθούν ανάγκες ρευστότητας ή να επιτευχθούν κέρδη από
μεταβολή των επιτοκίων ή της τιμής ξένων νομισμάτων, ταξινομούνται ως διαθέσιμες για πώληση.
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Έπειτα από την αρχική καταχώρησή τους , οι επενδύσεις που έχουν ταξινομηθεί ως διαθέσιμες για
πώληση, αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από την
αποτίμηση των διαθέσιμων για πώληση επενδύσεων καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό της
καθαρής θέσης έως ότου εκποιηθούν ή εισπραχθούν ή διαπιστωθεί ότι υπάρχει απομείωση στην αξία
τους, οπότε και μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Σε περίπτωση απομείωσης, το ποσό των σωρευτικών ζημιών που μεταφέρεται από την καθαρή θέση
και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα συνίσταται στην διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης (μετά την
αφαίρεση των αποπληρωμών κεφαλαίων και των αποσβέσεων) και της εύλογης αξίας μείον κάθε
ζημιά απομείωσης που έχει προηγουμένως αναγνωριστεί.
Οι ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα για επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο
κατατασσόμενο ως διαθέσιμο προς πώληση δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. Οι ζημιές
που είχαν αναγνωριστεί στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις προηγούμενων περιόδων και οι
οποίες προέρχονταν από απομείωση χρεωστικών τίτλων αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων,
εάν η αύξηση (αναστροφή απομείωσης) σχετίζεται με γεγονότα που συνέβησαν μετά την
αναγνώριση της απομείωσης στην κατάσταση των αποτελεσμάτων.
Παραδοχές Διοίκησης
Υπολογισμός Εύλογης Αξίας
Επενδύσεις που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματαγορές, αποτιμώνται στην εύλογη αξία
τους, η οποία προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία, την ημέρα κλεισίματος
των Οικονομικών Καταστάσεων. Επενδύσεις σε μη εισηγμένους τίτλους αποτιμώνται στην
εκτιμώμενη εύλογη αξία τους, όπως αυτή προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένα μοντέλα
και δείκτες αποτίμησης, προσαρμοσμένα κατάλληλα προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι
ιδιαιτερότητες των εκδοτών των ανωτέρω τίτλων και αφού συγκριθεί με τρέχουσες αγοραίες αξίες
παρόμοιων εταιριών εισηγμένων σε χρηματιστήρια.
Όλες οι κανονικές συναλλαγές αγοράς και πώλησης επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία, καταχωρούνται την ημερομηνία σύναψης της συναλλαγής (trade date), η οποία αντιστοιχεί
στην ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Ο όρος «κανονικές» συναλλαγές αγοράς και πώλησης
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων απαιτεί η παράδοση του χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού πλαισίου που έχουν θεσπίσει τα
νομοθετικά όργανα ή έχει καθιερωθεί από την πρακτική λειτουργία των αγορών.
(2.9) Συμβάσεις πώλησης και επαναγοράς χρεογράφων (Repos)

Χρεόγραφα τα οποία πωλούνται στα πλαίσια μιας σύμβασης «Πώλησης και επαναγοράς
χρεογράφων» (Repos) εξακολουθούν να εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις ως επενδύσεις
διαθέσιμες για πώληση, ενώ η αντίστοιχη υποχρέωση απεικονίζεται ανάλογα με τον
αντισυμβαλλόμενο ως υποχρέωση προς πιστωτικά ιδρύματα, υποχρέωση προς πελάτες ή λοιπές
καταθέσεις. Χρεόγραφα τα οποία αποκτώνται στα πλαίσια σύμβασης «αγοράς και επαναπώλησης
χρεογράφων» (Reverse Repos) καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις ως απαιτήσεις από
πιστωτικά ιδρύματα. Η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής επαναγοράς καταχωρείται σε
λογαριασμό αποτελεσμάτων και αναγνωρίζεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της σύμβασης, με τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
(2.10) Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία είναι ιδιοχρησιμοποιούμενα είτε για τις λειτουργικές εργασίες του
Ομίλου είτε για διοικητικούς σκοπούς. Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν οικόπεδα,
κτίρια, βελτιώσεις μισθωμένων ακινήτων, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό καθώς και μεταφορικά μέσα.
Στην αξία κτήσης συμπεριλαμβάνονται δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά των
ενσώματων παγίων. Όσον αφορά τα γήπεδα – οικόπεδα και κτίρια, αυτά αποτιμώνται στην εύλογη
αξία τους. Η εκτίμηση της εύλογης αξίας καθώς και της υπολειμματικής αξίας γίνεται από
ανεξάρτητους εκτιμητές σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση στο τέλος εκάστου
έτους. Οι βελτιώσεις μισθωμένων ακινήτων, τα έπιπλα, ο λοιπός εξοπλισμός καθώς και τα
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μεταφορικά μέσα αποτιμώνται στην αξία κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες
απομειώσεις.
Οι μεταγενέστερες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στην αξία του παγίου, ή κατά περίπτωση
αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο μόνο όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα
εισρεύσουν στον Όμιλο και οι δαπάνες αυτές μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα.
Οι λοιπές δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης κατά το
έτος το οποίο πραγματοποιούνται.

Αποσβέσεις: Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Τα υπόλοιπα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

αποσβένονται με βάση την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά την διάρκεια της αναμενόμενης
ωφέλιμης ζωής τους, η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων
περιουσιακών στοιχείων ανά κατηγορία, έχει ως εξής :
Κτίρια
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα

30-50 έτη
10 έτη
12 έτη
6-9 έτη

Οι «Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων» αποσβένονται στο μικρότερο χρονικό διάστημα μεταξύ της
ωφέλιμης ζωής της βελτίωσης και της διάρκειας μίσθωσης του μισθωμένου ακινήτου.

Απομείωση: Ο Όμιλος εξετάζει κάθε χρόνο τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία για τυχόν ενδείξεις

απομείωσης. Αν υπάρχει ένδειξη απομείωσης η λογιστική αξία του ενσώματου στοιχείου μειώνεται
στο ανακτήσιμο ποσό με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων, εκτός εάν το πάγιο το οποίο
υφίσταται την απομείωση είχε στο παρελθόν μεταβληθεί η λογιστική του αξία από αναπροσαρμογή
αυτού στην εύλογη αξία. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα χρήσης κατά το
μέρος του ποσού που υπερβαίνει το ποσό των προηγούμενων αναπροσαρμογών. Κέρδη ή ζημιές
από εκποίηση παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης και προσδιορίζονται από τη
διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της αναπόσβεστης αξίας του παγίου.

(2.11) Επενδύσεις σε ακίνητα

Περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μέσω της διαδικασίας του πλειστηριασμού για το
διακανονισμό μη εισπρακτέων απαιτήσεων από χορηγήσεις, αρχικά καταχωρούνται στην αξία κτήσης
τους, στην οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες απόκτησής τους. Μεταγενέστερα της αρχικής
καταχώρησης, αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Η δε διαφορά μεταξύ εύλογης αξίας και αξίας κτήσης
καταχωρείται μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων. Η εκτίμηση της εύλογης αξίας γίνεται από
ανεξάρτητους εκτιμητές σε τακτά χρονικά διαστήματα.
(2.12) Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα «άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνουν κυρίως τα λογισμικά προγράμματα. Τα λογισμικά
προγράμματα που αποκτώνται μεμονωμένα, απεικονίζονται στην αξία κτήσης. Τα έξοδα που
βελτιώνουν ή επιμηκύνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέραν των αρχικών
τεχνικών προδιαγραφών ενσωματώνονται στο κόστος κτήσης του άυλου παγίου. Στην αξία κτήσης
του άυλου περιουσιακού στοιχείου προστίθεται και κάθε άμεσο κόστος που απαιτείται για τη
δημιουργία, την ανάπτυξη και τη σωστή λειτουργία του. Τέτοια στοιχεία άμεσου κόστους είναι:
x
x
x

οι αμοιβές προσωπικού, όταν συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένο άυλο στοιχείο και μπορούν να
υπολογισθούν αξιόπιστα
οι αμοιβές εξωτερικών συνεργατών που αφορούν στην δημιουργία και ανάπτυξη του άυλου
στοιχείου
τα έξοδα Διοίκησης τα οποία σχετίζονται άμεσα και μπορούν να επιμετρηθούν με αξιόπιστο
τρόπο κατά τη φάση της δημιουργίας και ανάπτυξης του άυλου περιουσιακού στοιχείου.

Μεταγενέστερα, τα άυλα πάγια στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον σωρευμένες
αποσβέσεις και σωρευμένες απομειώσεις. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με
την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής τους η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 20 χρόνια. Η διοίκηση του
Ομίλου, σε ετήσια βάση, εξετάζει την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να
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διαπιστώσει εάν υφίσταται απομείωση της αξίας τους ή αν έχει μεταβληθεί η αναμενόμενη ωφέλιμη
ζωή τους. Όταν η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη
αξία του, τότε διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη για απομείωση με ισόποση επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων.
(2.13) Υπεραξία

Η υπεραξία επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει την διαφορά μεταξύ του τιμήματος αγοράς μίας
επιχείρησης και της εύλογης αξίας του μεριδίου της καθαρής θέσης της επιχείρησης αυτής που
αποκτά ο Όμιλος κατά την ημερομηνία αγοράς.
Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει σε ετήσια βάση, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού,
τη λογιστική αξία της υπεραξίας των επιχειρήσεων προκειμένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται πιθανή
απομείωση της αξίας της. Σε περίπτωση που η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της λογιστικής αξίας,
η υπεραξία αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό.
(2.14) Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα

Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν χρηματικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου
με ημερομηνία λήξης μικρότερη των τριών μηνών από την ημερομηνία απόκτησης.
(2.15) Δάνεια και Απαιτήσεις

Τα δάνεια και απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή
προσδιορισμένες πληρωμές τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές
αγορές και ο Όμιλος δεν έχει σκοπό να τα πουλήσει άμεσα ή στο εγγύς μέλλον.
Όταν ο Όμιλος είναι εκμισθωτής σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και έχει μεταφέρει τους
κινδύνους και τα οφέλη από την κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου τότε η συναλλαγή αυτή
απεικονίζεται στα δάνεια.
Επενδύσεις αγορασμένες με την υποχρέωση να πουληθούν σε μελλοντική ημερομηνία δεν
εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας. Τα ποσά που πληρώνονται αναγνωρίζονται
στις απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα ή από πελάτες.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις απεικονίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν τα έξοδα συναλλαγής
και στη συνέχεια η Τράπεζα τα επιμετρά στο αναπόσβεστο κόστος.
(2.16) Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους

Τα δάνεια και οι λοιπές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης
αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.
Η εισπραξιμότητα των δανείων και λοιπών χορηγήσεων αξιολογείται κατά πελάτη για όλα τα
σημαντικά ποσά με βάση την οικονομική κατάσταση του πελάτη, τα ποιοτικά του στοιχεία, το
ιστορικό αποπληρωμής και την συναλλακτική συμπεριφορά του, την πιθανή ύπαρξη αξιόπιστων και
φερέγγυων εγγυητών και την ρευστοποιήσιμη αξία των εξασφαλίσεων.
Οι χορηγήσεις που δεν θεωρούνται σημαντικές καθώς και αυτές που είναι μεν σημαντικές αλλά δεν
υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης κατηγοριοποιούνται σε ομάδες με όμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού
κινδύνου, όπως καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κλπ. Ο Όμιλος εξετάζει
σε συλλογική βάση την πιθανή πρόβλεψη για απομείωση κάθε κατηγορίας. Κατά την αξιολόγηση
του κάθε χαρτοφυλακίου λαμβάνονται υπόψη το ύψος των πιθανών προβληματικών δανείων, η
χρονική διάρκεια των καθυστερημένων δόσεων, η εισπραξιμότητά τους από την στιγμή που θα
χαρακτηριστούν ως επισφαλή, το οικονομικό κλίμα που επικρατεί, η κατάσταση του κλάδου και η
εμπειρία του παρελθόντος σχετικά με το ύψος των αναμενόμενων ζημιών.
Όταν μία χορήγηση χαρακτηριστεί ως επισφαλής, η λογιστική της αξία μειώνεται στην εκτιμώμενη
ανακτήσιμη αξία, η οποία προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων ανακτήσιμων ποσών από εγγυήσεις και
εμπράγματες εξασφαλίσεις, προεξοφλούμενων με το πραγματικό επιτόκιο της χορήγησης.
Μεταγενέστερες αλλαγές στα ανακτήσιμα ποσά και το χρόνο κατά τον οποίο αναμένεται να
εισπραχθούν, συγκρίνονται με προηγούμενους υπολογισμούς και εκεί όπου προκύπτει διαφορά στην
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πρόβλεψη γίνεται αντίστοιχη χρέωση/πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Γίνεται
επαναφορά προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις μόνο όταν η φερεγγυότητα του πελάτη έχει
βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό που να θεωρείται εφικτή η έγκαιρη είσπραξη του κεφαλαίου και των
τόκων με βάση τους συμβατικούς όρους του δανείου.
Για χορηγήσεις με καθυστέρηση αποπληρωμής τόκων από 3 έως 6μήνες ανάλογα με την ύπαρξη ή
μη εμπράγματων εξασφαλίσεων, παύει ο εκτοκισμός και εμφανίζονται τα δεδουλευμένα ποσά τόκων
σε λογαριασμούς τάξεως.
Δάνεια και λοιπές χορηγήσεις όταν δεν είναι πλέον εφικτή η είσπραξή τους διαγράφονται έναντι των
σχηματισμένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.
(2.17) Μισθώσεις

Ο Όμιλος ως μισθωτής
Λειτουργικές Μισθώσεις
Ο Όμιλος συμμετέχει σε λειτουργικές μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί σημαντικό μέρος από
τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από τα εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία. Τα έξοδα
των λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, με τη
σταθερή μέθοδο, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Ο Όμιλος μπορεί να συμμετέχει σε χρηματοδοτικές μισθώσεις, σύμφωνα με τις οποίες
μεταβιβάζονται στον Όμιλο ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από τα
εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία.
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στην αρχική καταχώρηση στην χαμηλότερη αξία
μεταξύ της εύλογης αξίας των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων και της παρούσας αξίας των
ελάχιστων καταβαλλομένων μισθωμάτων. Μεταγενέστερα, μισθωμένα οικόπεδα και ακίνητα
αποτιμώνται στην εύλογη αξία.
Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στο μικρότερο διάστημα μεταξύ της διάρκειας
της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής εκτός και αν είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο Όμιλος θα αποκτήσει
την ιδιοκτησία του παγίου στη λήξη της μίσθωσης. Αν η μίσθωση μεταφέρει την ιδιοκτησία του
παγίου στη λήξη της μίσθωσης ή αν περιέχει δικαίωμα αγοράς σε μειωμένη τιμή, η περίοδος
απόσβεσης είναι στην ωφέλιμη ζωή του παγίου.
Τα μισθώματα διαχωρίζονται στο ποσό που αφορά την αποπληρωμή εξόδων χρηματοδότησης, και
την αποπληρωμή του κεφαλαίου. Ο διαχωρισμός γίνεται ώστε να επιτυγχάνεται ένας σταθερός
συντελεστής αποπληρωμής. Η αποπληρωμή εξόδων χρηματοδότησης μεταφέρεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
Ο Όμιλος ως εκμισθωτής
Ο Όμιλος λειτουργεί ως εκμισθωτής και η κατάταξη των μισθώσεων βασίζεται στην έκταση κατά
την οποία οι κίνδυνοι και ωφέλειες που συνεπάγεται η κυριότητα ενός μισθωμένου περιουσιακού
στοιχείου ανήκουν στον εκμισθωτή ή στο μισθωτή. Μία μίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική
μίσθωση αν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και ωφέλειες που συνοδεύουν την
κυριότητα. Μία μίσθωση κατατάσσεται ως λειτουργική αν δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα.

Χρηματοδοτικές μισθώσεις: Ο Όμιλος στον ισολογισμό του, καταχωρεί τα κατεχόμενα περιουσιακά
στοιχεία που τελούν υπό χρηματοδοτική μίσθωση ως απαίτηση, με αξία ίση με την καθαρή επένδυση
στη μίσθωση.
Τα μισθώματα αντιμετωπίζονται ως εξόφληση (αποπληρωμή) κεφαλαίου και ως χρηματοοικονομικό
έσοδο.
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Η καταχώρηση και κατανομή του χρηματοοικονομικού εσόδου βασίζεται σε ένα μοντέλο που
αντανακλά μία σταθερή περιοδική απόδοση της καθαρής επένδυσης επί του ανεξόφλητου μέρους
της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Λειτουργικές μισθώσεις: Οι μισθώσεις της κατηγορίας αυτής στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος ως
εκμισθωτής αφορούν στα επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου.
Τα έσοδα μισθωμάτων, εξαιρώντας το κόστος υπηρεσιών, καταχωρούνται στα έσοδα με τη σταθερή
μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης. Κόστη που αναλαμβάνονται για την απόκτηση των
εσόδων μισθωμάτων, καταχωρούνται στα έξοδα.
(2.18) Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και μέσα αντιστάθμισης κινδύνου

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνουν συμβόλαια προθεσμιακών πράξεων
συναλλάγματος, ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων, και άλλα παράγωγα.

Παράγωγα για εμπορικούς σκοπούς: Όλα τα παράγωγα που δεν καταχωρούνται ως
αντισταθμιζόμενα μέσα θεωρούνται ότι αποκτήθηκαν για εμπορικούς σκοπούς. Αρχικά τα παράγωγα
καταχωρούνται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στην εύλογη αξία τους (η οποία συμπίπτει με
το κόστος της συναλλαγής), την ημέρα σύναψης του συμβολαίου των παραγώγων. Μεταγενέστερα
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία λαμβάνεται από τιμές χρηματιστηριακών αγορών ή
υπολογίζεται βάσει τεχνικών αποτίμησης, όπως αναλύσεις προεξοφλημένων ταμειακών ροών και
μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαιρέσεως. Τα παράγωγα απεικονίζονται ως στοιχεία
ενεργητικού όταν η εκτιμημένη εύλογη αξία τους είναι θετική και ως υποχρεώσεις όταν η εκτιμημένη
εύλογη αξία τους είναι αρνητική.
Ένα παράγωγο είναι δυνατό να ενσωματωθεί σε άλλα χρηματοοικονομικά μέσα. Το σύνθετο
χρηματοοικονομικό μέσο που δημιουργείται, αποτελείται από ένα παράγωγο και ένα κύριο
συμβόλαιο και είναι γνωστό ως ενσωματωμένο παράγωγο. Ένα ενσωματωμένο παράγωγο
χρηματοοικονομικό μέσο διαχωρίζεται από το κύριο συμβόλαιο και καταχωρείται ως ένα μεμονωμένο
παράγωγο, υπό την προϋπόθεση ότι α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοί του δεν είναι
άρρηκτα συνδεδεμένοι με εκείνους του κύριου συμβολαίου, β) το ενσωματωμένο παράγωγο πληροί
τον ορισμό ενός παραγώγου και γ) το κύριο συμβόλαιο δεν αποτιμάται στην εύλογη αξία του, με τα
κέρδη και ζημιές που προκύπτουν κατά την αποτίμησή του να καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Οι μεταβολές στην εύλογη αξία παραγώγων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης.

Αντιστάθμιση: Για τους σκοπούς της αντισταθμιστικής λογιστικής, η αντιστάθμιση κινδύνου

ταξινομείται είτε ως Αντιστάθμιση Εύλογης Αξίας όταν αντισταθμίζεται ο κίνδυνος μεταβολής της
εύλογης αξίας ενός καταχωρημένου περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης ή ως Αντιστάθμιση
Ταμειακών Ροών όταν αντισταθμίζεται η διακύμανση στις ταμειακές ροές, η οποία μπορεί να
προέρχεται από ένα συγκεκριμένο κίνδυνο άμεσα συσχετιζόμενο με το περιουσιακό στοιχείο ή την
υποχρέωση. Για τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση κινδύνων ο Όμιλος εφαρμόζει
αντισταθμιστική λογιστική που περιλαμβάνει περιγραφή του αντισταθμιζόμενου στοιχείου, του
μέσου αντιστάθμισης, του τύπου της αντιστάθμισης, του αντισταθμιζόμενου κινδύνου και της
επιχειρηματικής στρατηγικής για την αντιστάθμιση κινδύνων. Επίσης τεκμηριώνει αν η αντιστάθμιση
είναι αποτελεσματική κατά την αρχική καταχώρηση και καθ’ όλη τη διάρκεια της αντισταθμιστικής
σχέσης, δηλαδή αν καλύπτονται οι μεταβολές της εύλογης αξίας που προκύπτουν από τον
αντισταθμιζόμενο κίνδυνο σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 80% - 125%.
Σε συναλλαγές αντιστάθμισης εύλογης αξίας που πληρούν τα κριτήρια αντισταθμιστικής λογιστικής,
κέρδη ή ζημιές που προέρχονται από την αποτίμηση του μέσου αντιστάθμισης στην εύλογη αξία του
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το αντισταθμιζόμενο περιουσιακό στοιχείο
αποτιμάται στην εύλογη αξία και τα κέρδη ή οι ζημιές καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
Κέρδη ή ζημιές που αφορούν το αποτελεσματικό μέρος μιας αντιστάθμισης ταμειακών ροών και
προέρχονται από μεταβολές στην εύλογη αξία ενός παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου,
καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Αντίθετα τα κέρδη ή ζημιές που αφορούν το μη αποτελεσματικό
μέρος της αντιστάθμισης καταχωρούνται κατευθείαν στα αποτελέσματα.
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Όταν η λογιστική της αντιστάθμισης δεν συνεχίζεται, είτε επειδή δεν είναι πλέον αποτελεσματική ή
ο αντισταθμιζόμενος κίνδυνος παύει να υφίσταται, τότε τα σχετιζόμενα με την αντιστάθμιση
σωρευμένα κέρδη ή ζημιές στην καθαρή θέση του Ομίλου μεταφέρονται στα αποτελέσματα.
(2.19) Συμψηφισμός Απαιτήσεων – Υποχρεώσεων

Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις και η απεικόνιση του
καθαρού ποσού στις Οικονομικές Καταστάσεις, επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμο δικαίωμα
για συμψηφισμό των καταχωρημένων ποσών και υπάρχει πρόθεση είτε για διακανονισμό του
καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συμψηφισμό ή για ταυτόχρονο διακανονισμό του συνολικού
ποσού τόσο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όσο και της υποχρέωσης.
(2.20) Έσοδα και Έξοδα από Τόκους

Για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα έσοδα και τα έξοδα από τόκους καταχωρούνται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου είναι μία μέθοδος σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται το
αναπόσβεστο κόστος του χρηματοοικονομικού στοιχείου ή της υποχρέωσης και κατανέμονται τα
έσοδα ή τα έξοδα από τόκους καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς. Πραγματικό επιτόκιο είναι εκείνο το
οποίο προεξοφλεί ακριβώς τις εκτιμώμενες μελλοντικές πληρωμές ή εισπράξεις καθ’ όλη την
προσδοκώμενη διάρκεια του χρηματοοικονομικού μέσου.
Μόλις ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα από ομοειδή χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία εκτός χορηγήσεων υποτιμηθούν ως αποτέλεσμα απομείωσης της αξίας τους,
τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται εφαρμόζοντας το επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε για την
προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών για το σκοπό της μέτρησης της ζημιάς απομείωσης.
(2.21) Προμήθειες και Συναφή Έσοδα

Οι προμήθειες και τα συναφή έσοδα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κατά
τη διάρκεια της περιόδου στην οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές με αυτά υπηρεσίες. Προμήθειες και
συναφή έσοδα που προέρχονται από συναλλαγές για λογαριασμό τρίτων, αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα κατά το χρόνο περαίωσης της συναλλαγής. Αμοιβές για υπηρεσίες διαχείρισης
χαρτοφυλακίου και συμβουλευτικές υπηρεσίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα σύμφωνα με το
συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών, συνήθως σε αναλογική βάση.
(2.22) Προβλέψεις

Ο Όμιλος διενεργεί πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και κινδύνους όταν:
x υπάρχει τεκμαιρόμενη ή νόμιμη παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων
παρελθουσών χρήσεων,
x το ποσό της υποχρέωσης είναι δυνατό να προσδιοριστεί αντικειμενικά και
x είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη προκειμένου να
διακανονιστεί η υποχρέωση.
(2.23) Φόρος Εισοδήματος

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των προσωρινών διαφορών που
προκύπτουν μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που
περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά
σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
Για τον προσδιορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας εισοδήματος χρησιμοποιούνται οι θεσπισμένοι
φορολογικοί συντελεστές οι οποίοι ισχύουν κατά την επισκοπούμενη χρήση ή οι φορολογικοί
συντελεστές που θα ισχύσουν σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας κλεισίματος του
ισολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί ορίζονται ρητά από νόμο που ήδη έχει ψηφιστεί και
ισχύει.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις όταν είναι πιθανόν τα μελλοντικά
φορολογητέα κέρδη να είναι επαρκή για τον συμψηφισμό των προσωρινών διαφορών.
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Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται και στην περίπτωση όπου οι προσωρινές διαφορές
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες, εκτός αν ο Όμιλος μπορεί να
ελέγξει την χρονική στιγμή αντιλογισμού της προσωρινής διαφοράς και είναι πιθανό η προσωρινή
διαφορά να μην αντιλογιστεί στο εγγύς μέλλον.
Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται επί των κερδών της χρήσης, βάσει της
κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσματα της παρούσας
χρήσεως. Φορολογικές ζημιές που μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις για συμψηφισμό,
αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν θεωρείται πιθανή η πραγματοποίηση μελλοντικών
φορολογητέων κερδών, τα οποία θα είναι επαρκή για τον συμψηφισμό των σωρευμένων
φορολογικών ζημιών.
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση που σχετίζεται με τον επανυπολογισμό της
εύλογης αξίας των διαθέσιμων για πώληση περιουσιακών στοιχείων, των αντισταθμίσεων ταμειακών
ροών, των αναλογιστικών κερδών και ζημιών καθώς και τις μεταβολές της εύλογης αξίας των
ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, οι οποίες χρεώνονται ή πιστώνονται κατευθείαν στην καθαρή
θέση, καταχωρείται επίσης σε χρέωση ή πίστωση της καθαρής θέσης.
(2.24) Παροχές προς το Προσωπικό

Οι εταιρίες του Ομίλου συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα παροχών προς το προσωπικό τους
μετά την έξοδό του από την υπηρεσία. Ο Όμιλος συμμετέχει τόσο σε προγράμματα καθορισμένων
παροχών όσο και σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών.
Σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών Ο Όμιλος δεν έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση
να καταβάλει πρόσθετη εισφορά, στην περίπτωση που το Ταμείο δεν διαθέτει τα επαρκή
περιουσιακά στοιχεία για να καταβάλει τα επιδόματα των εργαζομένων που είναι άμεσα συνδεδεμένα
με τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην τρέχουσα και σε προηγούμενες περιόδους.
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι στην ουσία ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο
η υποχρέωση του Ομίλου καθορίζεται από το ύψος της αποζημίωσης που θα λάβει ο υπάλληλος
κατά το χρόνο συνταξιοδότησής του, βάσει της ηλικίας του, της προϋπηρεσίας του στην εταιρία και
της αμοιβής του. Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης αναφορικά
με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών συνίσταται από την παρούσα αξία των παροχών κατά
την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων μειωμένη με την εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος, με τις αναπροσαρμογές που απαιτούνται για κέρδη ή
ζημιές που προέρχονται από αναλογιστική μελέτη καθώς και με το κόστος προϋπηρεσίας. Η
υποχρέωση των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών προσδιορίζεται σε ετήσια βάση από
ανεξάρτητο αναλογιστή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας
(projected unit credit method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης που προκύπτει από το πρόγραμμα
καθορισμένων παροχών υπολογίζεται, προεξοφλώντας τις μελλοντικές ταμειακές εκροές με επιτόκιο
που βασίσθηκε στη μέση απόδοση του δείκτη iBoxx Eurocorporate AA 10+ για το έτος 2014.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που μπορεί να προέλθουν από
αναπροσαρμογές, βάσει της εμπειρίας, καθώς και από αλλαγή των αναλογιστικών υποθέσεων στην
κατάσταση συνολικών εσόδων με απ’ ευθείας καταχώρηση στους λογαριασμούς ιδίων κεφαλαίων.
Τα δε λοιπά κόστη βαρύνουν το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης. Σε περίπτωση καταβολής
αποζημίωσης λόγω πρόωρης αποχώρησης προσωπικού από την ενεργό υπηρεσία, η σχηματισθείσα
υποχρέωση μειώνεται με το συνολικό ποσό της αποζημίωσης. Στην αμέσως επόμενη περίοδο
αναφοράς στην οποία εκπονείται αναλογιστική μελέτη για τον προσδιορισμό της υποχρέωσης του
υπηρετούντος προσωπικού, η όποια διαφορά έχει προκύψει εξομαλύνεται και τακτοποιείται.
(2.25) Αναγνώριση του χρηματοοικονομικού μέσου στις οικονομικές καταστάσεις

Η Τράπεζα αναγνωρίζει τα δάνεια και λοιπές απαιτήσεις, τις καταθέσεις, τους πιστωτικούς τίτλους
και τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης την ημερομηνία που αρχικά δημιουργούνται. Τα υπόλοιπα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία
συναλλαγής όπου αναγνωρίζει και τους συμβατικούς όρους των μέσων αυτών.
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Αρχικά, όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού απεικονίζονται στην εύλογη
αξία τους συν τα έξοδα συναλλαγής που σχετίζονται με την απόκτηση ή έκδοση του, εκτός αν
ανήκουν στα στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακίου.
(2.26) Παύση απεικόνισης του χρηματοοικονομικού μέσου στις οικονομικές καταστάσεις

Ένα χρηματοοικονομικό μέσο δεν απεικονίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου, από τη
στιγμή που ο Όμιλος παύει να έχει τον έλεγχο των συμβατικών δικαιωμάτων που απορρέουν από
το χρηματοοικονομικό μέσο. Ο έλεγχος των δικαιωμάτων του χρηματοοικονομικού μέσου παύει να
υφίσταται όταν πωληθεί ή όταν όλες οι ταμειακές εισροές, που σχετίζονται με αυτό, μεταβιβαστούν
σε ένα ανεξάρτητο τρίτο μέρος.
(2.27) Λειτουργικοί Τομείς

Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται είναι οι πληροφορίες που χρησιμοποιεί η Διοίκηση για την
αξιολόγηση της αποδοτικότητας κάθε τμήματος καθώς και του τρόπου κατανομής των οικονομικών
πόρων στα επιμέρους τμήματα. Πιθανότατα, η πληροφόρηση να διαφοροποιείται από τα στοιχεία
που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και Κατάστασης
Αποτελεσμάτων.
Επίσης πρέπει να παρέχονται επεξηγήσεις για την βάση προετοιμασίας της πληροφόρησης των
τομέων καθώς και συμφωνίες με τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών αναφορών.
Οι λειτουργικοί τομείς που εξυπηρετούν την εσωτερική πληροφόρηση της διοίκησης του Ομίλου
είναι οι ακόλουθοι:
Λιανική Τραπεζική
Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται το σύνολο ιδιωτών καταναλωτών όπως επίσης και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες. Ό Όμιλος μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας καθώς και των
αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιών προσφέρει στους πελάτες της κατηγορίας αυτής όλο το εύρος των
παραδοσιακών προϊόντων, καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα επενδυτικής και καταθετικής υφής.
Επιχειρηματική Τραπεζική
Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται όλες οι πιστοδοτήσεις των επιχειρήσεων όπως επίσης και των
επιτηδευματιών. Ο Όμιλος προσφέρει στους πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή εκτός από
τη χορήγηση δανείων και ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με
συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές και επενδυτικής φύσεως εργασίες, όπως επίσης και εργασίες
συναλλάγματος.
Διαχείριση Διαθεσίμων / Treasury
Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει τη διαχείριση των διαθεσίμων του Ομίλου, τις διαμεσολαβητικές
εργασίες στην πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων, τη διαχείριση χρεογράφων του Ομίλου, όπως επίσης
και υπηρεσίες θεματοφυλακής καθώς και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ιδιωτών.
Τα λοιπά έσοδα στα οποία περιλαμβάνονται διαχείριση ακίνητης περιουσίας όπως επίσης και δάνεια
προς το προσωπικό, τόκοι δανείων μειωμένης εξασφάλισης κλπ., έχουν κατανεμηθεί αναλογικά
στους παραπάνω τρεις τομείς.
(2.28) Ίδιες Μετοχές

Μετοχές της Τράπεζας που κατέχονται από την ίδια την Τράπεζα ή από άλλη εταιρία του Ομίλου,
καταχωρούνται στην αξία κτήσης τους και απεικονίζονται αφαιρετικά της καθαρής θέσης του Ομίλου,
έως ότου ακυρωθούν. Στην περίπτωση που οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή επανεκδοθούν, το τίμημα
που θα εισπραχθεί δεν θα περιληφθεί στα αποτελέσματα της χρήσης αλλά θα καταχωρηθεί
κατευθείαν στην καθαρή θέση.
(2.29) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η Τράπεζα διατηρεί τον έλεγχο
κατέχοντας άμεσα ή έμμεσα πάνω από το 50% του μετοχικού του κεφαλαίου ή ασκεί ουσιώδη
επιρροή στη διαχείριση και οικονομική πολιτική τους. Επίσης ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα
μέλη των Διοικήσεων των εταιριών του Ομίλου, συγγενικά με αυτά πρόσωπα πρώτου βαθμού, καθώς
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και εταιρίες που κατέχονται από αυτά ή εταιρίες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη
επιχειρηματικών αποφάσεων.
Όλες οι συναλλαγές μεταξύ της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτή μερών διενεργούνται με
τους ίδιους οικονομικούς όρους, που διενεργούνται παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη,
κατά την ίδια χρονική στιγμή.
(2.30) Κέρδη ανά μετοχή

Ο δείκτης των βασικών κερδών ανά μετοχή (EPS) υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη ή ζημιές
της χρήσης που είναι αποδοτέα στους κατόχους κοινών μετοχών με το μέσο σταθμισμένο αριθμό
των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Ο δείκτης των μειωμένων κερδών ανά μετοχή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την ίδια ακριβώς
μεθοδολογία υπολογισμού του βασικού δείκτη κερδών ανά μετοχή, αλλά οι προσδιοριστικοί όροι
του δείκτη, καθαρά κέρδη ή ζημιές και αριθμός κοινών μετοχών, προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να
αντανακλούν την ενδεχόμενη μείωση των κερδών ανά μετοχή, η οποία θα μπορούσε να προέλθει
είτε από τη μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών ή από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς
μετοχών έναντι των κοινών μετοχών.
(2.31) Δραστηριότητες θεματοφυλακής

Ο Όμιλος παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής περιουσιακών στοιχείων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία δεν αποτελούν ιδιοκτησία του Ομίλου και συνεπώς τόσο αυτά
όσο και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επένδυση αυτών, δεν απεικονίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Οι προμήθειες που εισπράττει ο Όμιλος από την παροχή της
ανωτέρω υπηρεσίας καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης.
(2.32) Μερίσματα

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει δικαίωμα να τα εισπράξει.
(2.33) Τιτλοποίηση

Ο Όμιλος για την διατήρηση επαρκούς ρευστότητας προβαίνει σε τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών
στοιχείων, μεταβιβάζοντας τα εν λόγω στοιχεία σε οχήματα ειδικού σκοπού, τα οποία με τη σειρά
τους προβαίνουν στην έκδοση ομολογιών. Επιπρόσθετα και με βάση τους συμβατικούς όρους και
την οικονομική ουσία των συναλλαγών, εξετάζεται το αν ο Όμιλος θα προβεί σε διακοπή
αναγνώρισης των στοιχείων που τιτλοποιούνται, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39.
(2.34) Καταθέσεις, ομολογιακά δάνεια και μειωμένης εξασφάλισης στοιχεία

Οι καταθέσεις, τα ομολογιακά δάνεια και τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης αποτελούν πηγές
χρηματοδότησης για τον Όμιλο.
Οι καταθέσεις, τα ομολογιακά δάνεια και τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης απεικονίζονται αρχικά σε
εύλογη αξία και περιλαμβάνουν τα έξοδα συναλλαγής και στην συνέχεια στο αναπόσβεστο κόστος
με βάση το πραγματικό επιτόκιο.
(2.35) Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις

Οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις είναι συμβάσεις που επιβάλουν στον Όμιλο να κάνει καθορισμένες
πληρωμές για την αποζημίωση του κατόχου της εγγύησης από ζημία που υφίσταται όταν ο χρεώστης
αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Αναγνωρίζονται σε εύλογες αξίες όπου η αρχική
εύλογη αξία αποσβένεται στη διάρκεια της εγγύησης. Στη συνέχεια αναγνωρίζονται στην υψηλότερη
τιμή μεταξύ της παρούσας αξίας τυχόν πληρωμών και του αναπόσβεστου υπολοίπου.
(2.36) Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Έξοδα αύξησης κεφαλαίου
Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων μετοχών ή στην εξαγορά
άλλης επιχείρησης εμφανίζονται καθαρά από φόρους και εισπράξεις αφαιρετικά των Ιδίων
Κεφαλαίων και πιο συγκεκριμένα στη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ή ελλείψει αυτού
στα Κέρδη εις Νέον.
(β) Μερίσματα κοινών και προνομιούχων μετοχών
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Τα μερίσματα κοινών και προνομιούχων μετοχών αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στην χρήση που
εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και εμφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων
κεφαλαίων. Αντίστοιχα τα προμερίσματα εμφανίζονται κατά τον ίδιο τρόπο αφαιρετικά των ιδίων
κεφαλαίων μετά την έγκρισή τους από το διοικητικό συμβούλιο.
(γ) Ίδιες μετοχές
Η αγορά ιδίων μετοχών μαζί με τα έξοδα συναλλαγής αναγνωρίζονται αφαιρετικά των Ιδίων
Κεφαλαίων. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα από πώληση ή αποτίμηση αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια
κεφάλαια.
(2.37) Νέα Πρότυπα και διερμηνείες

Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει ο Όμιλος για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια στις χρήσεις 2014 και 2015, αφού ληφθούν υπόψη οι
ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων οι οποίες εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόστηκαν από τον Όμιλο από
1/1/2015:
x

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών
στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν
είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές
εργαζομένων που υπολογίζονται βάσει ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου.
x

Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων: Κύκλος 2010-2012, Κύκλος 2011-2013

Στα πλαίσια του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το
Συμβούλιο εξέδωσε, την 12.12.2013, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιμέρους
πρότυπα.

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους τα οποία έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από τον Όμιλο.
x

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016).

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν
αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία «επιχείρηση».

Ο Όμιλος εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης
στις οικονομικές του καταστάσεις.
x

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»:
Πρωτοβουλία (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016).

Αυτή η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 αναφέρεται στα πλαίσια του έργου που έχει αναλάβει το Συμβούλιο
των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για να αναλύσει τις δυνατότητες βελτίωσης των
γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει των ΔΠΧΠ.

Ο Όμιλος εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης
στις οικονομικές του καταστάσεις.
x

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης και
Απομείωσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016).

Αυτές οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι
κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης
διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των
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οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Όμιλος εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης
στις οικονομικές του καταστάσεις.
x

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» και του
Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41 «Γεωργία»: Φυτά που φέρουν καρπούς (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016).

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ΔΛΠ 16 και 41 με την
οποία αποσαφηνίζεται ότι τα φυτά που φέρουν καρπούς, πρέπει να λογιστικοποιούνται βάσει του
ΔΛΠ 16 και όχι βάσει του ΔΛΠ 41.

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες του Ομίλου.
x

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016).

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της
καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και
συγγενείς εταιρείες στις εταιρικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης διευκρινίζει τον ορισμό
των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Ο Όμιλος εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης
στις οικονομικές του καταστάσεις.
x

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε
τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2012-2014 του ετήσιου
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.

Ο Όμιλος εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης
στις οικονομικές του καταστάσεις.

Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους τα
οποία δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν πρόωρα εφαρμοστεί από τον
Όμιλο.
x

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018).

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Επίσης καθιερώνει
μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και
αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Το πρότυπο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Όμιλος εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης
στις οικονομικές του καταστάσεις.
x

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018).

Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων
από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου
κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που
πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και
τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα
αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους
πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις
υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Όμιλος εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης
στις οικονομικές του καταστάσεις.
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x
Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 12
«Γνωστοποιήσεις περί συμμετοχών σε άλλες εταιρίες» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28
«Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Εφαρμογή της εξαίρεσης σύνταξης ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων » (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2016).

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ανωτέρω πρότυπα με
την οποία αποσαφηνίζει ότι η εξαίρεση που παρέχεται στα ΔΠΧΠ 10 και ΔΛΠ 28, αναφορικά με τη
σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής
θέσεως αντίστοιχα, ισχύει και για τις εταιρίες που είναι θυγατρικές μιας εταιρίας επενδύσεων, η
οποία αποτιμά τις θυγατρικές της στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το
ΔΠΧΠ 10. Επίσης, με την ανωτέρω τροποποίηση αποσαφηνίζεται ότι οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων
του ΔΠΧΠ 12 έχουν εφαρμογή στις εταιρίες επενδύσεων οι οποίες αποτιμούν όλες τις θυγατρικές
τους εταιρίες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

Ο Όμιλος εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης
στις οικονομικές του καταστάσεις.
x

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός
επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (Δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ημερομηνία
υποχρεωτικής εφαρμογής).

Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28
σχετικά με την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας
συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως
αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα
(είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η
συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μια δραστηριότητα, ακόμα
και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής.

Ο Όμιλος εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης
στις οικονομικές του καταστάσεις.
x

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόμενοι λογαριασμοί υπό
καθεστώς ρύθμισης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2016)

Το νέο πρότυπο πραγματεύεται το λογιστικό χειρισμό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για
τους αναβαλλόμενους λογαριασμούς υπό καθεστώς ρύθμισης, η τήρηση και αναγνώριση των
οποίων προβλέπεται από τις τοπικές νομοθεσίες όταν μία εταιρία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των
οποίων η τιμή ρυθμίζεται από κάποιον κανονιστικό φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρμογή κατά την
πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και μόνο για τις οντότητες που διενεργούν
δραστηριότητες που ρυθμίζονται από κάποιο φορέα και που σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά
πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασμούς στις οικονομικές τους καταστάσεις. Το ΔΠΧΠ 14
παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να
εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια.

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
x

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)

Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σημαντικά τη λογιστική των μισθώσεων για τους μισθωτές ενώ στην
ουσία διατηρεί τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους εκμισθωτές.)

Ο Όμιλος εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης
στις οικονομικές του καταστάσεις.
x

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» (εφαρμόζεται
στις ετή
σιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017).

Με βάση την τροποποίηση του ΔΛΠ 7 μία εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες
βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των
υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες
στην κατάσταση ταμειακών ροών.

Ο Όμιλος εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης
στις οικονομικές του καταστάσεις.
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x
Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017).

«Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση
πραγματοποιηθείσες ζημίες.

αναβαλλόμενων

φορολογικών

απαιτήσεων

για

μη

Ο Όμιλος εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης
στις οικονομικές του καταστάσεις.
(2.38) Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις

Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης, αποτελούν
αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα
ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύνανται να έχουν
σημαντική επίπτωση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση του Ομίλου και που έχουν την σημαντικότερη
επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:
x

Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων
Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως
διακρατούμενη ως τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη προς πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως
διακρατούμενες ως τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 39 και
συγκεκριμένα το κατά πόσο ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη
λήξη τους. Ο Όμιλος κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς εάν
αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση
των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον
τρόπο με τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών των επενδύσεων. Όταν δεν
κατηγοριοποιούνται ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και
αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη
ζημιά στους λογαριασμούς της διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων. Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς
πώληση.

x

Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων
Ο Όμιλος, κατά τον έλεγχο απομείωσης των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών, πραγματοποιεί
εκτιμήσεις σχετικά με το ποσό και το χρόνο είσπραξης των μελλοντικών ταμειακών ροών.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εκτιμήσεις επηρεάζονται από ένα πλήθος παραγόντων όπως η
οικονομική κατάσταση του πιστούχου, η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τυχόν καλυμμάτων, οι
ιστορικοί δείκτες ζημιών ανά χαρτοφυλάκιο, ενδέχεται τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν
από τα εκτιμώμενα. Αντίστοιχες εκτιμήσεις υπεισέρχονται και στην αξιολόγηση της ύπαρξης ζημιών
απομείωσης αξιογράφων που κατατάσσονται ως αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση ή
διακρατούμενα μέχρι τη λήξη (περαιτέρω ανάλυση σημείωση 2.14).

x

Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Ο Όμιλος, σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, εξετάζει για σκοπούς
απομείωσης τα ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια στοιχεία, τις επενδύσεις σε ακίνητα και τα λοιπά άυλα
πάγια στοιχεία καθώς και τη συμμετοχή του σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες. Η εν λόγω
άσκηση εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση εσωτερικών εκτιμήσεων για τον προσδιορισμό της
ανακτήσιμης αξίας των στοιχείων, ήτοι της υψηλότερης ανάμεσα στην εύλογη αξία μείον τα έξοδα
πώλησης και στην αξία λόγω χρήσης.

x

Ανακτησιμότητα αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
Ο Όμιλος αναγνωρίζει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, στο μέτρο που θα δημιουργήσει
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη σε τέτοιο ύψος ικανό να συμψηφίσει τις προσωρινές διαφορές και
τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες. Οι κατηγορίες τις οποίες αναγνωρίζει ο Όμιλος ως
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις είναι οι κάτωθι:
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1. Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες και λοιπές προσωρινές διαφορές.
2. Ζημίες που προέκυψαν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα πλαίσια του
προγράμματος PSI.
3. Προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από την απομείωση δανείων
Το συνολικό ύψος των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ανέρχεται στο ποσό
των 384,7 εκ. ευρώ, όπως ειδικότερα αναλύεται στη σημείωση 30.
Για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναφορικά με τις μεταφερόμενες φορολογικές
ζημίες, αφορούν στο σύνολό τους στην Τράπεζα και αναφέρονται στις χρήσεις 2012 - 2014. Οι
φορολογικές ζημίες που προκύπτουν κάθε έτος από το λειτουργικό αποτέλεσμα της Τράπεζας,
μπορούν να συμψηφισθούν, εντός των επόμενων πέντε ετών από το έτος από το οποίο
δημιουργήθηκαν. Το ύψος των απαιτήσεων αυτών σύμφωνα με το φορολογικό πλάνο της Τράπεζας
είναι ανακτήσιμο στα επόμενα πέντε έτη ακόμα και στην περίπτωση που δημιουργηθούν νέες
προσωρινές διαφορές ή και για τα πρώτα έτη του δικαιώματος συμψηφισμού προκύψουν νέες
φορολογικές ζημίες. Η εκτιμήση των μελλοντικών φορολογητέων κερδών έχει ως βάση τα μεγέθη
και τα αποτελέσματα όπως αυτά αποτυπώνονται στο επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο της
Τράπεζας (business plan).
Για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τις φορολογικές ζημίες που
προέκυψαν από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου PSI και
αναγνωρίστηκαν ως χρεωστική διαφορά, έχουν εφαρμογή οι Ν.4046/14.2.2012 και
Ν.4110/23.1.2013. Σύμφωνα με το Ν.4110/23.1.2013, η εν λόγω χρεωστική διαφορά εκπίπτει ως
φορολογική δαπάνη, σταδιακά και ισόποσα, σε 30 έτη, γεγονός που σύμφωνα με την εκτίμηση του
Ομίλου παρέχει επαρκή ικανό χρονικό ορίζοντα για το συμψηφισμό της με μελλοντικά φορολογητέα
κέρδη.
Για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από την απομείωση των δανείων δεν τίθενται
χρονικοί περιορισμοί ως προς την ανάκτησή τους, κάτι που ισχύει και για τις λοιπές κατηγορίες
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από προσωρινές
διαφορές. Η ανακτησιμότητα των εν λόγω φορολογικών απαιτήσεων αξιολογήθηκε με βάση
συγκεκριμένο φορολογικό πλάνο (tax planning) αναφορικά με την πορεία των φορολογητέων
κερδών στο μέλλον, όπως αυτά εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν με βάση τα μεγέθη του
επιχειρησιακού σχεδίου της Τράπεζας (business plan) και την εξέλιξη των μακροοικονομικών
μεγεθών της ελληνικής οικονομίας.

x
x
x

Οι λοιπές προσωρινές διαφορές δεν έχουν χρονικό ορίζοντα συμψηφισμού και με βάση το
φορολογικό πλάνο της Τράπεζας θα ανακτηθούν στο εγγύς μέλλον. Το φορολογικό πλάνο (tax
planning) και η εκτίμηση των μελλοντικών φορολογητέων κερδών, έχει λάβει υπόψη του:
Τη λογιστική εξέλιξη των αποτελεσμάτων της Τράπεζας, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο
επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο της Τράπεζας (business plan).
Τη σύγκριση της φορολογικής και λογιστικής βάσης των αποτελεσμάτων της Τράπεζας για τα
επόμενα έτη, με βάση τις διαφορές που εμφανίζονται στα τελευταία έτη, καθώς και τις εξελίξεις στο
φορολογικό πλαίσιο,
Την ιστορικότητα των φορολογητέων κερδών της Τράπεζας στην περίοδο προ της εισόδου της
χώρας στον κύκλο της οικονομικής ύφεσης.
Συνεπεία των ανωτέρω ο Όμιλος εκτιμά ότι, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στο σύνολό
τους είναι ανακτήσιμες.
Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η Τράπεζα ανεξάρτητα από τον έλεγχο ανακτησιμότητας που
διενεργείται στο τέλος κάθε ημερομηνίας κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, σημειώνεται
ότι η Τράπεζα έχει ήδη ενταχθεί στο ειδικό πλαίσιο διατάξεων του Ν. 4303/2014 όπως ισχύει με το
νόμο 4340/2015, που αναφέρεται στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από τις κατηγορίες
της ζημίας από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από το πρόγραμμα ανταλλαγής
ομολόγων PSI καθώς και στις συσσωρευμένες προβλέψεις και τις λοιπές εν γένει ζημιές λόγω
πιστωτικού κινδύνου, αναφορικά με αναβαλλόμενες απαιτήσεις που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν
μέχρι την 30/06/2015. Με βάση το νόμο αυτό σε περίπτωση που το λογιστικό μετά από φόρους
αποτέλεσμα χρήσεως είναι ζημία, οι προαναφερθείσες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
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μετατρέπονται κατά τον τρόπο που ορίζει ο νόμος σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις
έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Το πλαίσιο διατάξεων του νόμου αυτού στο οποίο έχει ενταχθεί η
τράπεζα δημιουργεί μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς την ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων.
Η κυριότερη αβεβαιότητα που σχετίζεται με την επίτευξη μελλοντικών φορολογητέων κερδών και
την επιβεβαίωση του φορολογικού πλάνου και των εκτιμήσεων της Τράπεζας αναφέρεται στο
εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον και στην επίπτωση που αυτό θα έχει στην υλοποίηση
του επιχειρηματικού πλάνου της Τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος στο τέλος κάθε χρήσης
εκτιμά και επαναξιολογεί την ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
λαμβάνοντας υπόψη τη διαμόρφωση του οικονομικού περιβάλλοντος, τις εξελίξεις στο φορολογικό
πλαίσιο όπως και τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του.
Αναφορά στις εκτιμήσεις και παραδοχές της Διοίκησης σχετικά με την αναβαλλόμενη φορολογία
γίνεται στη σημείωση 30.
x

Φόροι εισοδήματος
Ο Όμιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό των
προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά
τη συνήθη πορεία των εργασιών του Ομίλου. Ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα
θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που
ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών,
διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές
επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου
κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται.

x

Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ο Όμιλος αναγνωρίζει προβλέψεις όταν εκτιμά ότι υφίσταται παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη
υποχρέωση, που έχει προκληθεί από γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί και είναι σχεδόν βέβαιο ότι η
τακτοποίησή της θα δημιουργήσει μία εκροή, το ύψος της οποίας εκτιμάται αξιόπιστα. Αντιθέτως,
στις περιπτώσεις που είτε η εκροή είναι πιθανή είτε αυτή δεν μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, ο
Όμιλος δεν προβαίνει στην αναγνώριση πρόβλεψης αλλά στη γνωστοποίηση της ενδεχόμενης
υποχρέωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητά της. Η εκτίμηση για την πιθανότητα ή μη της
εκροής καθώς και για το ύψος της επηρεάζονται από παράγοντες εκτός ελέγχου του Ομίλου, όπως
ενδεικτικά είναι οι δικαστικές αποφάσεις, η πρακτική εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων και η
πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων όταν πρόκειται για έκθεση σε
εκτός ισολογισμού στοιχεία. Οι εκτιμήσεις, οι παραδοχές και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από τον
Όμιλο για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
στηρίζονται σε ιστορικά δεδομένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται
λογικές. Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια λήψεως αποφάσεων επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη
τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγματοποιούνται.

x

Αρχή της συνέχισης δραστηριότητας
Ο Όμιλος κατά τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων αξιολογεί αν πρέπει να εφαρμοσθεί η
αρχή της συνέχισης δραστηριότητας. Αναφορά στην εκτίμηση και τις παραδοχές της Διοίκησης
σχετικά με την αρχή που εφαρμόσθηκε κατά τη σύνταξη των Οικονομικών καταστάσεων γίνεται
στη σημείωση 2.2.

x

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
Η εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά,
βασίζεται στις διαθέσιμες τιμές της αγοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εύλογη αξία
προσδιορίζεται βάσει μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό
παρατηρήσιμα στην αγορά δεδομένα. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν παρατηρήσιμα στην
αγορά δεδομένα, χρησιμοποιούνται στοιχεία που βασίζονται σε εσωτερικές εκτιμήσεις και
παραδοχές π.χ. προσδιορισμός αναμενόμενων ταμειακών ροών, επιτοκίων προεξόφλησης,
πιθανότητας προπληρωμών ή αθέτησης αντισυμβαλλομένου. Αναφορά στις εκτιμήσεις και
παραδοχές της Διοίκησης σχετικά με τις εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών μέσων γίνεται στη
σημείωση 41.7.
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΟΜΙΛΟΣ
Λιανική Τραπεζική

(Ποσά σε €)
η

Επιχειρηματική
Τραπεζική

Διαχείριση
Διαθεσίμων
/Treasury

Σύνολο

η

Από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
Καθαρά Έσοδα
(6.460.000,04)

103.314.295,82

(6.358.602,62)

90.495.693,17

- από προμήθειες

2.664.212,15

15.551.885,54

(2.131.740,82)

16.084.356,87

- από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα

7.708.658,59

12.564.571,43

(9.258.412,97)

11.014.817,05

- από τόκους

- μεταφορά αποτελέσματος μεταξύ τομέων
Σύνολο Καθαρών Εσόδων
Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρου εισοδήματος

14.284.660,12

(24.409.446,33)

10.124.786,21

0,00

18.197.530,82

107.021.306,47

(7.623.970,20)

117.594.867,09

457.093,57

1.782.836,52

59.967,77

2.299.897,86

(96.571.054,11)

(497.129.874,82)

(10.982.836,72)

(604.683.765,65)
257.858.972,14

Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου

(346.824.793,51)

Λοιπά στοιχεία τομέα
Προβλέψεις για απομείωση δανείων

(96.313.421,30)

(531.686.578,70)

0,00

(628.000.000,00)

0,00

0,00

(1.006.131,70)

(1.006.131,70)

(1.092.837,87)

(4.326.561,97)

(143.373,39)

(5.562.773,24)

710.276.250,52

2.785.407.302,81

173.572.175,86

(1.904.740.215,39)

(1.084.305.509,93)

Ζημία από πρόβλεψη απομείωσης χρεογράφων
Αποσβέσεις
Σύνολο Ενεργητικού την 31.12.2015
Σύνολο Υποχρεώσεων την 31.12.2015

Λιανική
Τραπεζική

(Ποσά σε €)
Από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
Καθαρά Έσοδα
- από τόκους
(30.046.036,94)
- από προμήθειες
2.633.635,73
- από χρημ/κές πράξεις και λοιπά
έσοδα
2.095.901,00
- μεταφορά αποτελέσματος
μεταξύ τομέων
37.658.528,69
Σύνολο Καθαρών Εσόδων
12.342.028,48
Αποτελέσματα συμμετοχών σε
συγγενείς εταιρείες
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρου
εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Ζημίες χρήσης
Λοιπά στοιχεία τομέα
Προβλέψεις για απομείωση
δανείων
Ζημία από πρόβλεψη
απομείωσης χρεογράφων
Αποσβέσεις
Σύνολο Ενεργητικού την
31.12.2014
Σύνολο Υποχρεώσεων την
31.12.2014

Επιχειρηματική
Τραπεζική

3.669.255.729,19
0,00 (2.989.045.725,32)

Διαχείριση
Διαθεσίμων
/Treasury

Σύνολο

116.707.948,67
17.817.258,85

3.166.254,34
(446.151,94)

89.828.166,07
20.004.742,64

4.251.918,42

5.147.515,53

11.495.334,96

(40.214.765,35)
98.562.360,60

2.556.236,66
10.423.854,59

0,00
121.328.243,67

0,00

0,00

368.191,22

368.191,22

(16.863.985,15)

(79.849.124,20)

6.716.837,65

(89.996.271,70)
40.052.250,67
(49.944.021,03)

(8.026.407,41)

(101.966.894,55)

0,00

(109.993.301,96)

0,00
(1.347.757,62)

0,00
(4.845.373,36)

(1.253.960,45)
(184.254,87)

(1.253.960,45)
(6.377.385,85)

808.039.495,16

2.900.349.107,44

247.910.748,48

3.956.299.351,08

(2.161.916.518,15)

(1.360.104.563,19)

(79.256.000,00)

(3.601.277.081,34)

35

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε ΖΙ Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΑΠΕΖΑ

Επιχειρηματική
Τραπεζική

Λιανική Τραπεζική

(Ποσά σε €)

Διαχείριση
Διαθεσίμων
/Treasury

Σύνολο

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015
Καθαρά Έσοδα
(6.494.449,10)

103.149.177,11

(6.358.602,62)

90.296.125,39

- από προμήθειες

1.438.484,46

13.130.801,03

(2.131.740,82)

12.437.544,67

- από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα

7.708.466,71

12.609.957,13

(9.258.412,97)

11.060.010,87

14.284.660,12

(24.409.446,33)

10.124.786,21

0,00

16.937.162,19

104.480.488,94

(7.623.970,20)

113.793.680,93

(97.766.650,21)

(498.935.519,78)

(11.042.804,50)

(607.744.974,49)

- από τόκους

- μεταφορά αποτελέσματος μεταξύ τομέων
Σύνολο Καθαρών Εσόδων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρου εισοδήματος

258.260.152,68

Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου

(349.484.821,81)

Λοιπά στοιχεία τομέα
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους

(96.313.421,30)

(531.686.578,70)

0,00

(628.000.000,00)

0,00

0,00

(1.006.131,70)

(1.006.131,70)

(1.092.837,87)

(4.262.478,02)

(143.373,39)

(5.498.689,29)

709.774.512,63

2.790.858.545,83

173.391.015,56

3.674.024.074,02

(1.912.904.543,73)

(1.088.953.191,60)

Ζημία από πρόβλεψη απομείωσης χρεογράφων
Αποσβέσεις
Σύνολο Ενεργητικού την 31.12.2015
Σύνολο Υποχρεώσεων την 31.12.2015

Λιανική
Τραπεζική

Επιχειρηματική
Τραπεζική

(Ποσά σε €)
Από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
Καθαρά Έσοδα
- από τόκους
- από προμήθειες
- από χρημ/κές πράξεις και
λοιπά έσοδα
- μεταφορά αποτελέσματος
μεταξύ τομέων
Σύνολο Καθαρών Εσόδων
Κέρδη / (Ζημίες) προ
φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Ζημίες χρήσης
Λοιπά στοιχεία τομέα
Προβλέψεις για απομείωση
δανείων
Ζημία από πρόβλεψη
απομείωσης χρεογράφων
Αποσβέσεις
Σύνολο Ενεργητικού την
31.12.2014
Σύνολο Υποχρεώσεων την
31.12.2014

0,00 (3.001.857.735,33)
Διαχείριση
Διαθεσίμων
/Treasury

Σύνολο

(30.124.180,78)
1.655.027,85

116.463.130,77
15.343.474,39

3.166.254,34
(446.151,94)

89.505.204,33
16.552.350,30

2.095.844,86

4.059.978,17

5.147.515,53

11.303.338,57

37.658.528,69
11.285.220,62

(40.214.765,35)
95.651.817,99

2.556.236,66
10.423.854,59

0,00
117.360.893,20

(17.377.591,81)

(80.010.037,92)

6.348.646,43

(91.038.983,30)
41.114.371,22
(49.924.612,08)

(8.026.407,41)

(101.966.894,55)

0,00

(109.993.301,96)

0,00
(1.347.757,62)

0,00
(4.812.996,55)

(1.253.960,45)
(184.254,87)

(1.253.960,45)
(6.345.009,04)

807.282.603,01

2.907.352.890,08

247.694.663,36

3.962.330.156,45

(2.168.941.441,62)

(1.364.524.081,89)

(79.229.431,31)

(3.612.694.954,82)
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4. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ
(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Από χορηγήσεις και προκαταβολές σε πελάτες (εκτός
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης)
Πιστωτικά Ιδρύματα
Από αξιόγραφα εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και
εμπορικού χαρτοφυλακίου
Από αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση
Από αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διακρατούμενων έως τη
λήξη
Τόκοι ομολογιακών δανείων επιχειρήσεων
Aπό Χρηματοδοτική Μίσθωση (Εκμισθωτής)

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

125.830.127,85

140.568.761,75

125.830.127,85

140.568.761,75

968.289,06

1.315.916,12

968.289,06

1.315.916,12

230.988,85

2.617.712,82

230.988,85

2.617.712,82

2.201.778,87

1.531.196,87

2.201.778,87

1.531.196,87

428.871,12

13.664.885,01

428.871,12

13.664.885,01

24.606.769,30

25.296.436,54

24.606.769,30

25.296.436,54

8.342.663,22

8.881.423,82

8.342.663,22

8.881.423,82

42.463,08

58.437,39

42.463,08

58.426,81

621.528,94

1.339.998,54

621.528,94

1.339.998,54

5.487,42

0,00

0,00

0,00

Τόκοι λογαριασμών καταθέσεων
Τόκοι από πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων
(factoring)
Λοιπά
Τόκοι και Συναφή Έσοδα

ΤΡΑΠΕΖΑ

163.278.967,71 195.274.768,86 163.273.480,29 195.274.758,28

Οι τόκοι από «αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διακρατούμενων έως τη λήξη επενδύσεων» εμφανίζονται
αυξημένοι κατά τη συγκριτική χρήση 2014, γεγονός το οποίο οφείλεται σε πίστωση τόκων ύψους 13,4
εκατ. ευρώ οι οποίοι προέκυψαν από την ωρίμανση ομολόγων ειδικών κατηγοριών τον μήνα Αύγουστο
2014. Τα εν λόγω ομόλογα εξοφλήθησαν στην ονομαστική τους αξία ενώ είχαν αποκτηθεί σε σημαντικά
μικρότερη αξία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της αξίας κτήσης περιλαμβάνεται στη γραμμή
«αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διακρατούμενων έως τη λήξη επενδύσεων».
5. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
(Ποσά σε ευρώ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καταθέσεων Πελατών
Προς Πιστωτικά Ιδρύματα
Oμολογιακών Δανείων
Λοιπά
Τόκοι και Συναφή Έξοδα

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

(62.417.280,85)

(99.717.912,91)

(62.587.831,01)

(99.944.319,60)

(9.874.778,95)

(1.422.230,78)

(9.874.591,95)

(1.422.081,25)

(490.216,09)

(2.282.903,10)

(513.993,09)

(2.379.597,10)

(998,65)
(2.023.556,00)
(72.783.274,54) (105.446.602,79)

(938,85)
(2.023.556,00)
(72.977.354,90) (105.769.553,95)

Οι τόκοι από καταθέσεις πελατών εμφανίζουν σημαντική μείωση σε σχέση με τη συγκριτική χρήση κυρίως
λόγω της μείωσης των καταθέσεων κατά 1,1 δισ. ευρώ εντός της τρέχουσας χρήσης.
Αντίστοιχα αύξηση παρουσιάζουν οι τόκοι προς Πιστωτικά Ιδρύματα λόγω της σημαντικής άντλησης
κεφαλαίων από το Ευρωσύστημα κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Στους τόκους των «Ομολογιακών δανείων» για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015 το αναγραφόμενο
ποσό τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Τράπεζας, αφορά σε ομολογιακό δάνειο μειωμένης
εξασφάλισης Tier II ονομαστικής αξίας 100 εκ. ευρώ, που έχει εκδοθεί στις 24/03/2005 από θυγατρική
εταιρεία της Τράπεζας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Το συγκεκριμένο ομολογιακό δάνειο εξοφλήθηκε
στο σύνολό του στις 24/03/2015.
Στη γραμμή «Λοιπά» στη συγκριτική χρήση 2014 το ποσό των ευρώ 2.023.556,00 αφορά εξ ολοκλήρου
το χρηματοοικονομικό κόστος της υποχρέωσης που έχει αναλάβει η Τράπεζα, για την ένταξη των
υπαλλήλων και των συνταξιούχων στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων– ΕΤΑΤ (σημείωση
31.1).Η υποχρέωση της Τράπεζας προς το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων εξοφλήθηκε στο
σύνολό της στο συγκριτικό έτος 2014 και ως εκ τούτου δεν υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση στην
κλειόμενη χρήση 2015.
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6. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Χορηγήσεις

663.230,78

1.841.786,83

663.230,78

1.841.786,83

Πιστωτικές Κάρτες

486.335,21

478.990,22

486.335,21

478.990,22

82.817,87

88.095,41

119.179,73

88.095,41

283.423,14

389.702,32

Θεματοφυλακή
Εισαγωγές-Εξαγωγές

283.423,14

389.702,32

Εγγυητικές Επιστολές

4.414.639,10

6.917.428,39

4.414.639,10

6.917.428,39

Κίνηση Κεφαλαίων

7.938.494,51

9.497.918,64

7.938.520,41

9.498.068,64

Πράξεις Συναλλάγματος

36.985,88

40.180,78

36.985,88

40.180,78

Fact oring

10.381,45

425.168,64

10.381,45

425.168,64

7.238,30

22.341,28

7.238,30

22.341,28

1.415.650,63

1.422.365,47

98.684,29

177.160,79

940.218,89

1.440.719,12

940.218,89

1.440.719,12

53.269,08

19.645,56

53.269,08

19.645,56

Τ ηλεφωνικά-Τ αχυδρομικά-sw ift
Αμοιβαία Κεφάλαια
Χρεόγραφα
Από χρηματιστηριακές πράξεις
Προμήθειες κίνησης λογαριασμών
καταθέσεων
Λοιπές Προμήθειες
Έσοδα Προμηθειώ ν

162.411,64

183.563,12

162.411,64

183.563,12

2.666.838,45

2.201.567,35

1.451.926,00

1.061.186,96

19.161.934,93 24.969.473,13 16.666.443,90 22.584.038,06

Τα έσοδα του Ομίλου από προμήθειες σε σχέση με τη συγκριτική χρήση 2014 παρουσίασαν μείωση της
τάξης του 22% η οποία οφείλεται στους περιορισμούς που επεβλήθησαν από τον έλεγχο στη κίνηση
κεφαλαίων καθώς και στην αρνητική πιστωτική επέκταση.
7.ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
(Ποσά σε €)
Δάνεια
Προμήθειες για αγορά μετοχών
Καταβαλλόμενες προμήθειες διαχείρισης χαρτοφυλακίου
Καταβαλλόμενες προμήθειες ειδικού ομολόγου Ελληνικού
Δημοσίου
Λοιπά
Έξοδα Προμηθειών

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΜΙΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

(42.926,34)

(52.373,68)

(42.926,34)

(52.373,68)

(125.980,39)

(24.139,60)

(125.980,39)

(305.050,57)

(1.091.031,34)

(13.372,63)

(2.242.440,81)

(799.633,93)

(1.698.500,00)

(4.776.500,00)

(1.698.500,00)

(4.776.500,00)

(119.139,99)

(98.344,58)

(119.051,69)

(98.129,58)

(3.077.578,06) (4.964.730,49) (4.228.899,23) (6.031.687,76)

Η μείωση στη γραμμή «καταβαλλόμενες προμήθειες ειδικού ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου» οφείλεται
στην μη ανανέωση ειδικού ομολόγου εκδόσεως της Τράπεζας όπως οριζόταν από τον νόμο 3723/2008
ύψους 285 εκ. ευρώ. Το εν λόγω ομόλογο έληξε την 6/02/2015.
8.ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ

ΟΜΙΛ ΟΣ
31/12/2015
31/12/2014

ΤΡΑ ΠΕΖΑ
31/12/2015
31/12/2014

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
Κέρδη Μείον Ζημιές
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα

(964.680,14)

(239.410,01)

(964.680,14)

(239.410,01)

1.445.442,33

416.909,81

1.446.818,36

418.386,57

Συναλλαγματικές Διαφορές
Από πράξεις σε συνάλλαγμα
Από πώ ληση
Μετοχών

765.412,88

(255.004,24)

765.412,88

(255.004,24)

Χρεογράφων

393.534,94

(2.270.111,37)

393.534,94

(2.270.111,37)

334,05

0,00

334,05

0,00

Μετοχών

(47.961,38)

(172.816,59)

(50.688,10)

(167.663,31)

Χρεογράφων

(11.484,79)

(136.826,40)

(11.484,79)

(136.826,40)

Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Από Αποτίμηση

Κέρδη / (ζημιές) από
χρηματοοικονομικές πράξεις

1.580.597,89 (2.657.258,80)

1.579.247,20 (2.650.628,76)
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Η ζημία που εμφανίζεται στη γραμμή «Πώληση χρεογράφων» για τη συγκριτική χρήση αφορά σε ομόλογα
Ελληνικού Δημοσίου λήξεως 2017 και 2019 τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της Τράπεζας έπειτα από
ανταλλαγή εντόκων γραμματίων τα οποία είχε στην κατοχή της η Τράπεζα και είχαν ταξινομηθεί στο
εμπορικό χαρτοφυλάκιο, τα οποία λήφθηκαν σε χαμηλότερη τιμή από την ονομαστική αξία των εντόκων
γραμματίων.
9.ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

(584,37)

1.788.541,69

(584,37)

1.788.541,69

Κέρδη Μείον Ζημιές
Από πώληση
Μετοχών
Ομολόγων

(11.810.837,82)

2.078.112,64

(11.810.837,82)

2.078.112,64

Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων

750.056,55

1.973.082,87

707.111,00

1.973.082,87

Λοιπά

(42.945,55)

5.252.895,21

0,00

5.252.895,21

Κέρδη /(ζημιές) από Πράξεις Επενδυτικού
Χαρτοφυλακίου

(11.104.311,19) 11.092.632,41 (11.104.311,19) 11.092.632,41

Στην γραμμή «Λοιπά» για τη συγκριτική χρήση περιλαμβάνεται κέρδος 3,4 εκατ. ευρώ που προέκυψε από
πώληση ομολόγων ειδικών κατηγοριών, των οποίων η τιμή κτήσης ήταν χαμηλότερη από την τιμή
πώλησης, καθώς και υπεραξία πώλησης ποσού 1,9 εκατ. ευρώ από ρευστοποίηση μέρους συμμετοχών
του ΑΚΕΣ, το οποίο διαχειρίζεται η θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Attica Ventures, του οποίου η Attica
Bank είναι μεριδιούχος.
Η ζημία ύψους 11,8 εκ. ευρώ που εμφανίζεται στη γραμμή «ομολόγων» αφορά την μεταφορά ποσού από
το αποθεματικό διαθεσίμων προς πώληση στα αποτελέσματα χρήσης, το οποίο προέκυψε κατά την
ανταλλαγή ομολόγων εκδόσεως τραπεζών που έλαβε χώρα στα πλαίσια της ανακεφαλαιοποίησης των
πιστωτικών ιδρυμάτων το μήνα Νοέμβριο 2015. Αντίστοιχα με το ίδιο ποσό έχουν επηρεαστεί θετικά τα
ίδια κεφάλαια και ειδικότερα η γραμμή «αποθεματικά διαθεσίμων προς πώληση».
10. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ)
(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες

13.958.674,88

517.993,43

13.958.674,88

517.993,43

52.787,00

76.816,53

52.787,00

76.816,53

Επιδοτήσεις εκπαιδευτικών
Είσπραξη αποσβεσμένων απαιτήσεων
Ενοίκια περιουσιακών στοιχείων (και από πλειστηριασμό)
Είσπραξη τελών επικοινωνίας
Εύλογη αξία ακινήτων
Έσοδα από μερίσματα

9.414,35

146.994,05

9.414,35

146.994,05

354.192,91

325.935,92

348.936,11

327.259,12

83.023,73

92.025,35

83.023,73

92.025,35

5.162.912,62

(3.004.771,94)

5.162.912,62

(3.004.771,94)

116.651,02

54.195,50

266.651,02

54.195,50

Λοιπά έξοδα από προγράμματα καθορισμένων περοχών

(942.523,91)

(1.277.461,56)

(942.523,91)

(1.277.461,56)

Λοιπά

1.743.397,75

6.128.234,07

1.645.199,06

5.928.284,44

3.059.961,35 20.585.074,86

2.861.334,92

Λοιπά έσοδα

20.538.530,35

Η «Εύλογη αξία επενδυτικών και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων» έχει προσδιοριστεί από ανεξάρτητους
πιστοποιημένους εκτιμητές (σημειώσεις 24 και 25).
Τα κέρδη που εμφανίζονται στη γραμμή «Λοιπά» κατά τη συγκριτική χρήση 2014, αφορούν κατά ποσό
3,8 εκατ. ευρώ έσοδα από παλαιότερες εισφορές που κατέβαλε η Τράπεζα για τη δημιουργία Οικοδομικού
Συνεταιρισμού των υπαλλήλων της. Ήδη από το έτος 2007 η Τράπεζα έχει παύσει να καταβάλλει εισφορές
λόγω μη επίτευξης του συγκεκριμένου σκοπού και έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών,
οποία δικαίωσε την Τράπεζα. Το δημιουργηθέν κεφάλαιο κατά την ημερομηνία παύσης καταβολής
εισφορών από την Τράπεζα ύψους 4,2 εκατ. ευρώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο επιστροφής στην Τράπεζα.
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Από το ύψος αυτό ποσό 3,8 εκατ. ευρώ αναγνωρίστηκε ως έσοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της
Τράπεζας.
Η Τράπεζα κατά το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους μετέφερε στην κατηγορία εσόδων «Επιδικασθείσες
δικαστικές δαπάνες» συσσωρευμένα έξοδα προηγούμενων περιόδων ύψους 13,7 εκατ. ευρώ περίπου τα
οποία εμφανίζονταν αφαιρετικά του υπολοίπου της κατηγορίας «Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών»,
το οποίο φυσικά υπόλοιπο είχε ήδη χρεωθεί με τα έξοδα αυτά. Με την μεταφορά αυτή εμφανίζεται το
πραγματικό υπόλοιπο των απαιτήσεων της Τράπεζας, το οποίο στη συνέχεια ελέγχεται ως προς την
ανακτησιμότητά του και σχηματίζεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. Το σύνολο του πιο πάνω ποσού που
μεταφέρθηκε στα έσοδα στη συνέχεια - μέσω του σχηματισμού αντίστοιχης πρόβλεψης- απομείωσε το
υπόλοιπο του λογαριασμού «Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών».
Τα έσοδα από μερίσματα περιλαμβάνουν τα εξής:
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Aπό χρεόγραφα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων / εμπορικού
χαρτοφυλακίου
Από χρεόγραφα χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση
Από συμμετοχή σε θυγατρική εταιρεία
Λοιπά
Έσοδα από Μερίσματα

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

47.890,41

1.728,00

47.890,41

1.728,00

0,00

8.750,00

0,00

8.750,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

68.760,61

43.717,50

68.760,61

43.717,50

116.651,02

54.195,50

266.651,02

54.195,50
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11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Μισθοδοσία και Ημερομίσθια
Υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(προγράμματα καθορισμένων εισφορών)

(34.761.482,57)

(36.700.811,94)

(33.725.528,22)

(35.610.460,17)
(9.245.310,93)

(8.519.693,23)

(9.451.513,74)

(8.332.769,38)

Λοιπές Επιβαρύνσεις

(1.342.941,21)

(1.213.905,60)

(1.325.663,18)

(1.198.222,16)

Λοιπές παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία

(1.522.026,54)

(2.127.691,66)

(1.514.053,74)

(2.122.880,82)

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές Τρίτων

(46.146.143,55)

(49.493.922,94) (44.898.014,52) (48.176.874,08)

(10.539.084,20)

(9.350.208,21)

(9.714.758,27)

(8.431.182,18)

Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης

(1.141.226,10)

(1.755.100,97)

(1.073.385,53)

(1.659.457,06)

Τηλεπικοινωνίες

(2.039.071,06)

(2.194.997,11)

(2.025.742,14)

(2.181.400,71)

Ασφάλιστρα

(2.041.232,12)

(2.113.178,30)

(2.040.466,96)

(2.113.178,30)

Επισκευές και Συντηρήσεις

(1.419.334,26)

(1.236.223,71)

(1.409.002,24)

(1.226.907,23)

Μεταφορικά

(507.249,72)

(541.600,74)

(481.541,25)

(507.710,99)

Έντυπα και γραφική ύλη

(333.586,30)

(379.743,97)

(319.541,90)

(370.170,10)

Υπηρεσίες Κοινής ωφέλειας

(1.326.132,98)

(1.477.293,02)

(1.302.856,37)

(1.457.713,31)

Ενοίκια

(5.851.244,84)

(6.137.741,43)

(5.730.054,28)

(6.029.522,62)

Συνδρομές – Εισφορές

(426.425,07)

(435.008,02)

(295.983,10)

(303.722,22)

Έξοδα δικαστικών και εξώδικων ενεργειών

(217.059,59)

(2.572.403,04)

(217.059,59)

(2.572.403,04)

Έξοδα visa

(2.094.764,60)

(1.633.920,55)

(2.094.764,60)

(1.633.920,55)

Πρόβλεψη για γενικούς κινδύνους

(6.630.000,00)

(2.120.000,00)

(6.500.000,00)

(2.000.000,00)
(432.439,44)

Δωρεές – επιχορηγήσεις

(464.304,22)

(432.439,44)

(464.304,22)

Έξοδα συστημάτων Τειρεσίας

(551.788,88)

(680.788,82)

(551.788,88)

(680.788,82)

Έξοδα συνεργείων καθαριότητας

(658.901,90)

(645.127,49)

(658.901,90)

(643.627,49)

Έξοδα φύλαξης χώρων
Λοιπά
Γενικά λειτ ουργικά έξοδα

(556.526,66)

(493.539,28)

(556.526,66)

(493.539,28)

(7.065.549,61)

(10.374.821,29)

(6.699.142,02)

(9.893.047,63)

(43.863.482,11)

(44.574.135,39) (42.135.819,91) (42.630.730,97)

Απόσβεση (Ενσώματα Πάγια)

(2.753.365,45)

(2.990.114,41)

(2.700.412,27)

(2.970.223,87)

Απόσβεση (Ά υλα Πάγια)

(2.809.407,79)

(3.387.271,44)

(2.798.277,02)

(3.374.785,17)

(5.562.773,24)

(6.377.385,85)

(5.498.689,29)

(6.345.009,04)

Αποσβέσεις

Σύνολο γενικώ ν λειτουργικώ ν εξόδω ν

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(95.572.398,90) (100.445.444,18) (92.532.523,72) (97.152.614,09)

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2015

ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Ο μέσος αριθμός των υπαλλήλων είναι:

897

915

874

891

Ο αριθμός των υπαλλήλων είναι:

893

898

871

875

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 και 2014 οι αμοιβές των νόμιμων ελεγκτών είχαν ως εξής :
(Ποσά σε €)
Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την έκδοση
έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης
Για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσεως

31/12/2015

31/12/2014

233.700,00
246.000,00

243.540,00
123.000,00
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12.ΦΟΡΟΙ
(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Φόρος εισοδήματος (τρέχουσας χρήσης)

3.595.048,57

(8.966.545,51)

4.000.000,00

(7.900.000,00)

254.263.923,57

49.018.796,18

254.260.152,68

49.014.371,22

257.858.972,14 40.052.250,67 258.260.152,68

41.114.371,22

Αναβαλλόμενος Φόρος
Σύνολο

Η συμφωνία μεταξύ του φόρου που προκύπτει βάσει του φορολογικού συντελεστή που ισχύει και του εξόδου φόρου που
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης συνοψίζεται ως εξής:
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων

(604.683.765,65) (89.996.271,70) (607.744.974,49)

Φορολογικός συντελεστής

(91.038.983,30)

29%

26%

29%

26%

Φόρος

175.358.292,04

23.399.030,64

176.246.042,60

23.670.135,66

Από έξοδα που δεν εκπίπτουν φορολογικά

(1.450.000,00)

(1.184.942,46)

(1.450.000,00)

(1.184.942,46)

Έξοδα μη καταχωρημένα στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων
Λοιπές προσαρμογές

6.473.568,94

4.494.646,56

6.473.568,94

4.494.646,56

680.502,67

(1.744.074,49)

193.932,65

(953.058,96)

Πρόβλεψη για γενικούς φορολογικούς κινδύνους

4.000.000,00

(7.900.000,00)

4.000.000,00

(7.900.000,00)

57.268.685,98

22.987.590,42

57.268.685,98

22.987.590,42

15.527.922,51

0,00

15.527.922,51

0,00

257.858.972,14 40.052.250,67 258.260.152,68

41.114.371,22

Καθαρή αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου
προηγούμεων χρήσεων
Όφελος (επιβάρυνση) από μεταβολή φορολογικού
συντελεστή
Σύνολο
Αναβαλλόμενος Φόρος
Όφελος / (επιβάρυνση) από μεταβολή φορολογικού
συντελεστή
Προβλέψεις απομείωσης αξίας χορηγήσεων

15.527.922,51

0,00

15.527.922,51

0,00

223.509.575,97

60.349.206,55

223.509.575,97

60.349.206,55

Προσαρμογή χρεωστικής διαφοράς Ν. 4046/2012

(1.787.088,97)

(1.264.231,76)

(1.787.088,97)

(1.264.231,76)

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και λοιπές
προσωρινές διαφορές
Αποτέλεσμα από Αναβαλλόμενους φόρους

17.013.514,06 (10.066.178,61)

17.009.743,17

(10.070.603,57)

254.263.923,57 49.018.796,18 254.260.152,68

49.014.371,22

Φόρος εισοδήματος λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση
ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε €)

31/12/2015

31/12/2014

Πριν το φόρο
Φόρος
Μετά το φόρο Πριν το φόρο
Φόρος
Μετά το φόρο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
εισοδήματος εισοδήματος εισοδήματος εισοδήματος εισοδήματος εισοδήματος
Ποσά που αναταξινομούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Μεταβολή του αποθεματικού διαθεσίμων προς πώληση
αξιογράφων
14.976.569,86 (3.872.585,88) 11.103.983,98 (2.409.078,45)
626.360,40 (1.782.718,05)
Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων
Μεταβολή των αναλογιστικών κερδών/ (ζημιών)
καθορισμένων προγραμμάτων παροχών
2.459.622,50
(236.237,21)
2.223.385,29 (3.914.020,83) 1.017.645,40 (2.896.375,44)
Σύνολο

17.436.192,36 (4.108.823,09) 13.327.369,27 (6.323.099,28) 1.644.005,80 (4.679.093,49)
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Φόρος εισοδήματος λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση
ΤΡΑΠΕΖΑ
(Ποσά σε €)
Πριν το φόρο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
εισοδήματος
Ποσά που αναταξινομούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Μεταβολή του αποθεματικού διαθεσίμων προς πώληση
αξιογράφων
14.976.569,86
Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων
Μεταβολή των αναλογιστικών κερδών/ (ζημιών)
καθορισμένων προγραμμάτων παροχών
2.462.607,05
Σύνολο

31/12/2014

31/12/2015
Φόρος
εισοδήματος

Μετά το φόρο
εισοδήματος

Πριν το φόρο
εισοδήματος

Φόρος
Μετά το φόρο
εισοδήματος εισοδήματος

(3.872.585,88)

11.103.983,98

(2.409.078,45)

626.360,40 (1.782.718,05)

(235.790,52)

2.226.816,53

(3.896.747,90)

1.013.154,45 (2.883.593,45)

17.439.176,91 (4.108.376,40) 13.330.800,51 (6.305.826,35) 1.639.514,85 (4.666.311,50)

13. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ-ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κέρδη / (ζημίες) περιόδου ιδιοκτητών μητρικής
Μείον: απόδοση προνομιούχων μετοχών Ελληνικού Δημοσίου
Κέρδη / (ζημιές) αναλογούντα στους κοινούς μετόχους
μητρικής
Μεσοσταθμικός αριθμός κοινών μετοχών κατά την περίοδο
Προσαρμοσμένος μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών κατά την
περίοδο
Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή - βασικά (σε €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

1/1-

1/1-

1/1-

1/1-

31/12/2015
(346.825.676,99)

31/12/2014
(49.886.959,05)

31/12/2015
(349.484.821,81)

31/12/2014
(49.924.612,08)

(9.410.234,95)

(8.325.172,67)

(9.410.234,95)

(8.325.172,67)

(356.235.911,94) (58.212.131,71) (358.895.056,76) (58.249.784,75)
1.234.872.593

1.364.354.970

1.234.872.593

1.364.354.970

1.234.872.593

1.364.354.970

1.234.872.593

1.364.354.970

(0,2885)

(0,0427)

(0,2906)

(0,0427)

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί με βάση τον μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου
των μετοχών, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των κοινών μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία
κατά την έναρξη της περιόδου λαμβανομένου υπόψη της συνένωσης και μείωσης του συνολικού αριθμού
των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από 1.364.362.467 σε 69.326.980 κοινές ονομαστικές
μετοχές (reverse split), η οποία πραγματοποιήθηκε με αναλογία 19,6800000363493 παλαιές κοινές
μετοχές για κάθε μία (1) νέα μετοχή, όπως αυτή αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων στις 22/11/2015, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων
μετοχών κατά 2.270.026.033 κοινές ονομαστικές μετοχές, η οποία πραγματοποιήθηκε με αναλογία τριάντα
έξι (36) νέες μετοχές για μία (1) παλαιά μετοχή, σταθμισμένες με συντελεστή χρόνου, εξαιρώντας το
μεσοσταθμικό αριθμό ιδίων κοινών μετοχών που είχε στην κατοχή της η Τράπεζα στη διάρκεια της χρήσης.
Τα αποτελέσματα της περιόδου έχουν προσαρμοστεί με το καθαρό από φόρους δεδουλευμένο ποσό του
μερίσματος που αντιστοιχεί στις προνομιούχες μετοχές του Ν.3723/2008 για την κλειόμενη περίοδο, μετά
από την σχετική φορολογική επίπτωση, ασχέτως αν έχει εγκριθεί ή όχι η διανομή του, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 14 του Δ.Λ.Π. 33. Σημειώνεται ότι κατά την 31/12/2015 καθώς και στη
συγκριτική χρήση δεν υπάρχουν δυνητικοί τίτλοι μετοχών για την προσαρμογή του μεσοσταθμικού
αριθμού των κοινών μετοχών της περιόδου και συνεπώς δεν υφίσταται διαφοροποίηση ως προς τα
μειωμένα κέρδη.
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14. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Ταμείο

23.711.001,64

27.069.480,05

23.709.839,71

26.748.476,70

Επιταγές εισπρακτέες
Διαθέσιμα στη Κεντρική Τράπεζα
(εξαιρουμένων των
υποχρεωτικών καταθέσεων)

21.894.375,82

23.335.120,51

21.894.375,82

23.335.120,51

3.953.899,15

56.864.745,88

3.953.899,15

56.864.745,88

Ταμείο και διαθέσιμα στην
Κεντρική Τράπεζα

49.559.276,61 107.269.346,44

49.558.114,68 106.948.343,09

Η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος τρεχούμενο λογαριασμό μέσω του
συστήματος Target.
15. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
(Ποσά σε ευρώ)

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΜΙΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Πιστωτικά ιδρύματα Εσωτερικού

646.469,02

694.308,00

622.884,79

682.461,69

Πιστωτικά ιδρύματα Εξωτερικού

8.908.407,43

13.487.291,73

8.908.407,43

13.487.291,73

Καταθέσεις όψεω ς σε πιστωτικά ιδρύματα

9.554.876,45 14.181.599,73 9.531.292,22 14.169.753,42

Πιστωτικά ιδρύματα Εσωτερικού

0,00

12.003.172,51

0,00

12.003.172,51

Πιστωτικά ιδρύματα Εξωτερικού

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

Καταθέσεις προθεσμίας διατραπεζικής

0,00 29.003.172,51

Λοιπές απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα
Λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις κατά πιστωτικώ ν ιδρυμάτων

0,00 29.003.172,51

26.382,24

29.632,46

26.382,24

29.632,46

26.382,24

29.632,46

26.382,24

29.632,46

9.581.258,69 43.214.404,70 9.557.674,46 43.202.558,39

16. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(Ποσά σε ευρώ )

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΜΙΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Κρατικά Ομόλογα- Εσωτερικού

1.274.895,05

0,00

1.274.895,05

0,00

Μετοχές εισηγμένες – Εσωτερικού

1.158.176,27

1.254.164,71

1.042.840,80

1.141.555,96

Μετοχές εισηγμένες – Εξωτερικού
Έντοκα Γραμμάτια- Εσωτερικού

169.851,00

0,00

169.851,00

0,00

3.963.200,00

40.690.085,98

3.963.200,00

40.690.085,98

Αξιόγραφα εύλογης αξίας μέσω
αποτελεσμάτω ν κατά την
αρχική καταχώ ρηση

6.566.122,32 41.944.250,68

6.450.786,85 41.831.641,93

Εντός της χρήσης 2015 η Τράπεζα προέβη σε πωλήσεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
εύλογης αξίας 7,4 εκ. ευρώ , ενώ οι λήξεις εντόκων γραμματίων για την επισκοπούμενη χρήση ανήλθαν
στο ποσό των 42,4 εκ. ευρώ. Αντίστοιχα οι αγορές εντόκων γραμματίων κατά τη χρήση 2015 ανήλθαν σε
13 εκατ. ευρώ.
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17. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
(Ποσά σε ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ - ΤΡΑΠΕΖΑ
31/12/2015
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ
Εύλογη Αξία
Εύλογη Αξία
ΕΙΔΟΣ
Ονομαστική Αξία
Κέρδη
Ζημία
Swaps
38.738.936,02
203.603,73
0,00
Forwards
1.087.154,17
1.193,52
0,00
Τίτλος συνδεδεμένος με την πορεία του
Ελληνικού ΑΕΠ
38.042.200,00
152.168,80
0,00
Παράγω γα Χρηματοπιστω τικά
77.868.290,19
356.966,05
0,00
Μέσα για εμπορικούς σκοπούς
31/12/2014
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΙΔΟΣ
Ονομαστική Αξία
Swaps
51.391.788,00
Forw ards
843.524,85
Τίτλος συνδεδεμένος με την πορεία του
Ελληνικού ΑΕΠ
38.042.200,00
Παράγω γα Χρηματοπιστω τικά
90.277.512,85
Μέσα για εμπορικούς σκοπούς

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εύλογη Αξία
Κέρδη
834.371,29
16.182,25

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Εύλογη Αξία
Ζημία
0,00
0,00

266.295,40

0,00

1.116.848,94

0,00

Ο «Τίτλος συνδεδεμένος με την πορεία του Ελληνικού ΑΕΠ» αναφέρεται σε αποσπώμενους τίτλους
συνδεδεμένους με το ΑΕΠ οι οποίοι έχουν δοθεί στην Τράπεζα στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής
ομολόγων ελληνικού δημοσίου PSI.
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18. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
18.1 ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
(Ποσά σε €)
Πιστωτικές Κάρτες

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

60.256.917,89

58.296.252,51

60.256.917,89

58.296.252,51

Καταναλωτικά

230.664.078,79

232.895.558,02

230.664.078,79

232.895.558,02

Στεγαστικά

500.298.067,00

515.713.599,50

500.298.067,00

515.713.599,50

10.273.873,44

11.137.395,63

10.273.873,44

11.137.395,63

801.492.937,12

818.042.805,66

801.492.937,12

818.042.805,66

Γεωργία

14.182.780,28

20.098.978,49

14.182.780,28

20.098.978,49

Εμπόριο

632.659.262,23

503.176.247,87

632.659.262,23

503.176.247,87

Βιομηχανία

379.491.880,41

493.442.581,37

379.491.880,41

493.442.581,37

66.112.300,83

64.261.988,66

66.112.300,83

64.261.988,66
162.663.984,92

Λοιπά
Για ιδιω τικούς σκοπούς

Βιοτεχνία
Τουρισμός
Ναυτιλία

212.449.051,51

162.663.984,92

212.449.051,51

36.620.400,59

35.710.860,01

36.620.400,59

35.710.860,01

Κατασκευαστικές

708.581.119,72

683.539.277,18

708.581.119,72

683.539.277,18

Λοιπά

750.442.207,72

626.290.207,09

750.442.207,72

626.290.207,09

Σε νομικά πρόσω πα
Στο Δημόσιο
Καθαρή Επένδυση σε
χρηματοδοτική μίσθω ση
Δάνεια και προκαταβολές σε
πελάτες (προ προβλέψεω ν)
Προβλέψεις για πιστω τικούς
κινδύνους (απομείω ση αξίας
δανείων)
Δάνεια και προκαταβολές σε
πελάτες (μετά από προβλέψεις)

2.800.539.003,29 2.589.184.125,59

2.800.539.003,29 2.589.184.125,59

34.746.223,06

35.925.243,21

34.746.223,06

35.925.243,21

290.838.151,50

296.215.003,97

290.838.151,50

296.215.003,97

3.927.616.314,97 3.739.367.178,43

3.927.616.314,97 3.739.367.178,43

(1.170.188.184,37) (546.302.913,76) (1.170.188.184,37)
2.757.428.130,60 3.193.064.264,67

(546.302.913,76)

2.757.428.130,60 3.193.064.264,67

Στα Στεγαστικά δάνεια δεν συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια επαγγελματικής στέγης. Όλες οι κατηγορίες
χρηματοδοτήσεων των δανείων και προκαταβολών αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, το οποίο δεν
διαφέρει ουσιωδώς από την εύλογη αξία τους.

18.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(Ποσά σε €)
Περιγραφή
Οικόπεδα
Κτίρια
Μηχανήματα
Μεταφορικά Μέσα
Τεχνολογικός Εξοπλισμός
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ
31/12/2015

31/12/2014

Ύ ψος Συμβάσεων

Ύ ψος Συμβάσεων

75.132.057,17

76.631.172,70

186.573.202,80

184.783.023,27

22.041.388,81

26.883.581,34

5.408.767,81

6.111.686,65

1.682.734,91

1.805.540,01

290.838.151,50

296.215.003,97
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ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ
31/12/2015
Διάρκεια

Ακαθάριστη
επένδυση
(Μελλοντικά
μισθώματα)

31/12/2014

Μη δεδουλευμένο Καθαρή Επένδυση
Χρηματο/κό
σε Χρηματοδοτική
Έσοδο
μίσθωση

Ακαθάριστη
επένδυση
(Μελλοντικά
μισθώματα)

Μη
δεδουλευμένο
Χρηματο/κό
Έσοδο

Καθαρή Επένδυση
σε Χρηματοδοτική
μίσθωση

59.342.691,75

(3.155.995,07)

56.186.696,67

51.676.672,55

(3.955.106,28)

47.721.566,27

Από 1 έως 5 έτη

137.223.019,03

(13.019.783,55)

124.203.235,48

149.602.424,21

(15.069.004,46)

134.533.419,75

Πλέον των 5 ετών

151.663.656,20

(41.215.436,86)

110.448.219,34

159.780.492,67

(45.820.474,72)

113.960.017,95

348.229.366,98

(57.391.215,48)

290.838.151,50

361.059.589,43 (64.844.585,46)

296.215.003,97

Έως 1 έτος

Σύνολο

Η Τράπεζα δραστηριοποιείται αυτοτελώς και στην κατηγορία των επενδύσεων χρηματοδοτικών
μισθώσεων σύμφωνα με την ευχέρεια που έδωσε ο νόμος 3483/2006. Για την επίτευξη οικονομιών
κλίμακας και την καλύτερη παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων της κατηγορίας αυτής, η Τράπεζα
απορρόφησε ήδη από το έτος 2007 τη θυγατρική της εταιρεία Αττικής Α.Ε. Χρηματοδοτικών Μισθώσεων.
18.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αλληλόχρεα
ιδιωτώ ν

Πιστω τικές κάρτες

Δάνεια τακτής
λήξης

Στεγαστικά Δάνεια

Σύνολο

α) Δάνεια προς ιδιώτες
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2014

38.012.023,65 123.232.306,34

30.654.833,12

20.087.906,10

34.477.543,47

4.675.096,48

1.131.026,52

1.215.582,61

1.004.701,80

8.026.407,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2014

35.329.929,60

21.218.932,62

35.693.126,08

39.016.725,45 131.258.713,75

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2015

35.329.929,60

21.218.932,62

35.693.126,08

39.016.725,45 131.258.713,75

30.552.081,48

15.855.319,12

20.383.730,90

29.528.813,52

96.319.945,02

0,00

0,00

(6.523,73)

0,00

(6.523,73)

65.882.011,08

37.074.251,74

56.070.333,25

Πρόβλεψη για απομείωση δανείων
Διαγραφές δανείων χρήσης

Πρόβλεψη για απομείωση δανείων
Διαγραφές δανείων χρήσης
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2015

68.545.538,97 227.572.135,04

Μεγάλες
Επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις

102.339.156,28

138.448.746,81

72.357.864,39

313.145.767,48

25.716.829,02

55.583.283,94

20.666.781,59

101.966.894,55

0,00

0,00

(68.462,02)

(68.462,02)

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2014

128.055.985,30

194.032.030,75

92.956.183,96

415.044.200,01

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2015

Λοιπές Επιχειρήσεις

Σύνολο

β) Επιχειρηματικά δάνεια
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2014
Πρόβλεψη για απομείωση δανείων
Διαγραφές δανείων χρήσης

128.055.985,30

194.032.030,75

92.956.183,96

415.044.200,01

Πρόβλεψη για απομείωση δανείων

81.894.159,88

262.237.075,81

187.548.819,28

531.680.054,98

Διαγραφές δανείων χρήσης

(3.328.916,25)

0,00

(779.289,41)

(4.108.205,66)

206.621.228,93

456.269.106,56

279.725.713,83

942.616.049,33

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2015

Ο Όμιλος έχει θέσει ήδη σε εφαρμογή σύστημα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου το οποίο λαμβάνει υπόψη
του όλες τις παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή αποπληρωμή του δανείου και συνεπώς
διασφαλίζει την ορθή απεικόνιση του μεγέθους της απομείωσης αυτών μέσω σχηματισμού ανάλογης
πρόβλεψης. Το ποσό αυτό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της απαίτησης και
του ποσού του δανείου που αναμένεται να εισπραχθεί.
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19. ΖΗΜΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ

Απομείωση Δανείων
Προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

(628.000.000,00)

(109.993.301,96)

(628.000.000,00)

(109.993.301,96)

(628.000.000,00) (109.993.301,96) (628.000.000,00) (109.993.301,96)

Απομείωση χρεογράφων χαρτοφυλακίου
Διαθέσιμων προς πώληση
Προβλέψεις για λοιπούς πιστωτικούς
κινδύνους
Σύνολο

ΤΡΑΠΕΖΑ

(1.006.131,70)

(1.253.960,45)

(1.006.131,70)

(1.253.960,45)

(1.006.131,70)

(1.253.960,45)

(1.006.131,70)

(1.253.960,45)

(629.006.131,70) (111.247.262,41) (629.006.131,70) (111.247.262,41)

20. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
20.1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ
(Ποσά σε €)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ
Κρατικά –Εσωτερικού
Κρατικά Ομόλογα
Εταιρικά-Εισηγμένα-Εξωτερικού
Εταιρικά-Εισηγμένα Ομόλογα
Εταιρικά-Μη Εισηγμένα-Εσωτερικού
Εταιρικά-Μη Εισηγμένα-Εξωτερικού
Εταιρικά-Μη Εισηγμένα Ομόλογα
Ομόλογα
Εισηγμένες-Εσωτερικού
Εισηγμένες-Εξωτερικού
Μη Εισηγμένες-Εσωτερικού
Μετοχές
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων – Εσωτερικού
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων – Εξωτερικού

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Εύλογη Αξία

Εύλογη Αξία

Εύλογη Αξία

Εύλογη Αξία

37.499.695,07

32.185.785,70

37.499.695,07

32.185.785,70

37.499.695,07

32.185.785,70

37.499.695,07

32.185.785,70

7.257.563,38

12.915.355,53

7.257.563,38

12.915.355,53

7.257.563,38

12.915.355,53

7.257.563,38

12.915.355,53

803.612,67

803.612,67

803.612,67

803.612,67

316.841,63

12.258.791,12

316.841,63

12.258.791,12

1.120.454,30

13.062.403,79

1.120.454,30

13.062.403,79

45.877.712,75

58.163.545,02

45.877.712,75

58.163.545,02

789.689,70

158.939,51

789.689,70

158.939,51

10.217,38

12.901,34

10.217,38

12.901,34

1.130.299,00

1.130.299,00

1.130.299,00

1.130.299,00

1.930.206,08

1.302.139,85

1.930.206,08

1.302.139,85

5.956.263,98

4.712.263,88

5.956.263,98

4.712.263,88

9.539.119,78

19.995.611,21

9.539.119,78

19.995.611,21

Μερίδια αμοιβαίω ν κεφαλαίω ν

15.495.383,76

24.707.875,09

15.495.383,76

24.707.875,09

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για
πώληση

63.303.302,59

84.173.559,96

63.303.302,59

84.173.559,96

Κατά την 31/12/2014 ο Όμιλος προέβη στην επαναταξινόμηση ομολογιών από το «Εμπορικό
Χαρτοφυλάκιο» στα «Χρηματοοικονομικά μέσα Διαθέσιμα για Πώληση», εύλογης και λογιστικής αξίας κατά
την 31/12/2015, ύψους ευρώ 16.222.300,96. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κέρδος που προέκυψε από την
αποτίμηση των ομολόγων κατά την 31/12/2015 ύψους ευρώ 817.083,94 να καταχωρηθεί απευθείας στο
λογαριασμό αποθεματικού των διαθεσίμων προς πώληση χρεογράφων της κατηγορίας των Ιδίων
Κεφαλαίων του Ομίλου.
Σημειώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα χρήση ο Όμιλος εξέτασε τις εν γένει επενδύσεις και συμμετοχές
στις οποίες περιλαμβάνονται ομόλογα, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και λοιπές συμμετοχές, ως
προς τις ενδείξεις απομείωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 και αναγνώρισε ζημία απομειώσεως των εν λόγω
τίτλων στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης ύψους 1 εκατ. ευρώ. Για το συγκριτικό έτος 2014 οι
απομειώσεις των εν λόγω κατηγοριών είχαν ανέλθει σε 1,3 εκατ. ευρώ.
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20.2 ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
(Ποσά σε €)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ
ΑΓΟΡΑ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Κρατικά Ομόλογα Εσωτερικού

10.162.048,53

10.207.256,22

10.162.048,53

10.207.256,22

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

Ομόλογα

10.162.048,53 10.207.256,22 10.162.048,53 10.207.256,22

Διακρατούμενες έως την λήξη επενδύσεις

10.162.048,53 10.207.256,22 10.162.048,53 10.207.256,22

Τα διακρατούμενα ως τη λήξη χρεόγραφα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος τους. Η εύλογη αξία
τους κατά την 31/12/2015 είναι € 9,2 εκατ. ενώ αντιστοίχως την 31/12/2014 ήταν € 7,9 εκατ.
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Ελλάδα

70.600

10.000

100,00%

100,00%

6.188.999,07

3.201.190,67

7.060.000,00

100.000,00

22.467,26

1.699.564,80

599.960,00

2.326.059,00

Λ ογιστική αξία

11.808.051,06 11.808.051,06

7.060.000,00

100.000,00

22.467,26

1.699.564,80

1.824.826,80
(874.263,00)

599.960,00

2.326.059,00

Α ξία κτήσης

1.292.160,68

3.403.367,72

7.060.000,00

100.000,00

23.843,25

1.699.564,80

599.960,00

2.326.059,00

Λογιστική αξία

11.809.427,05 11.809.427,05

7.060.000,00

100.000,00

23.843,25

1.699.564,80

599.960,00

2.326.059,00

Αξία κτήσης
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Η εταιρεία «Attica Funds PLC» με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι θυγατρική εταιρεία της Attica Bank. Στις 24/03/2005 εξέδωσε ομολογιακό δάνειο μειωμένης
εξασφάλισης Tier II ονομαστικής αξίας 100 εκ. ευρώ. Το συγκεκριμένο ομολογιακό δάνειο εξοφλήθηκε ολοσχερώς στις 24/03/2015. Εκκρεμεί η εκκαθάριση και η λύση
της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση των διαδικαστικών θεμάτων και της λήψης των αντίστοιχων αποφάσεων.

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Ελλάδα

17.500

99,99%

55,00%

382.166

Ελλάδα

100,00%

Ηνωμένο Βασίλειο

6. At t icaBank Propert ies Ανώνυμη Εταιρία
Διαχείρισης Ακινήτων

5.981.053,46

3.686.425,14

(859.340,33)

1.825.052,21

1.300.350,63

3.459.932,59

31/12/2014
%
Συμμετοχής
Ίδια Κεφ άλαια

99,99%

198.300

Αριθμός
μετοχώ ν

15.000

Ελλάδα

Ελλάδα

5. Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων
Ομίλου At t ica Bank

2. Άττικα Βέντσουρς Α νώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Επιχειρηματικών Συμμετοχών
3. At t ica Finance Α νώνυμη Εταιρεία
Παροχής Επενδυτικών Υ πηρεσιών
4. At t ica Funds PLC

1. At t ica W ealt h Management ΑΕΔΑΚ

Επω νυμία Εταιρείας

Χώ ρα έδρας

Ελλάδα

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

10.000

Ελλάδα

6. Att icaBank Properties Ανώνυμη Εταιρία
Διαχείρισης Ακινήτων
100,00%

100,00%

17.500

70.600

55,00%
99,99%

382.166

Ελλάδα
Ηνωμένο Βασίλειο

100,00%

99,99%

198.300

31/12/2015
%
Συμμετοχής
Ίδια Κεφάλαια

15.000

Ελλάδα

Ελλάδα

Χώ ρα έδρας

Αριθμός
μετοχώ ν

2. Άττικα Βέντσουρς Α νώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Επιχειρηματικών Συμμετοχών
3. Att ica Finance Α νώνυμη Εταιρεία
Παροχής Επενδυτικών Υ πηρεσιών
4. Att ica Funds PLC
5. Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων
Ομίλου At t ica Bank

1. Att ica W ealth Management ΑΕΔΑΚ

Επω νυμία Εταιρείας

(Ποσά σε €)

21. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
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22. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης τόσο κατά την χρήση
που έληξε την 31/12/2015, όσο και για τη συγκριτική χρήση της 31/12/2014 είναι οι εξής:
-

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund I
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund II

Στα Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών, στο μεν Zaitech I μεριδιούχοι είναι η Τράπεζα και
το Ταμείο Νέας Οικονομίας (Τα.Νε.Ο.). Σε ό,τι αφορά στο Zaitech II μεριδιούχοι είναι η Τράπεζα και
επιχειρηματικά ιδιωτικά κεφάλαια. Όπως είναι προφανές λαμβανομένου υπόψη και της φύσης της
επένδυσης, ο έλεγχος στα αμοιβαία κεφάλαια ασκείται από κοινού από τους μεριδιούχους. Συνεπεία αυτού
είναι η αποτίμηση της συμμετοχής του Ομίλου να λαμβάνει χώρα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (ΔΛΠ
28).
Παρατίθενται τα ποσοστά συμμετοχής της Attica Bank τόσο για την κλειόμενη όσο και για τη συγκριτική
χρήση:
31/12/2015
Ειδική συμμετοχή

Χώρα
%
Έδρας Συμμετοχής

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund Ι

Ελλάδα

50,00%

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund ΙΙ

Ελλάδα

92,00%

31/12/2014
Ειδική συμμετοχή

Χώ ρα
%
Έδρας Συμμετοχής

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund Ι

Ελλάδα

50,00%

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund ΙΙ

Ελλάδα

92,00%

Διαχειριστής των αμοιβαίων κεφαλαίων Zaitech I και Zaitech II είναι η θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας
«Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών».
Το κόστος κτήσης της Τράπεζας κατά την 31/12/2015 σε ότι αφορά στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund Ι ανήλθε στο ποσό των 10.156.032,42 ευρώ, ενώ σε ότι
αφορά στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund ΙΙ το αντίστοιχο ποσό ανήλθε
σε 506.000,00 ευρώ. Από τις ως άνω συμμετοχές στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων της
χρήσης που έληξε την 31/12/2015 έχει καταγραφεί κέρδος από την αποτίμηση των εταιρειών ύψους 2,3
εκ. ευρώ.
Από τις εταιρείες τις οποίες ενοποιεί ο Όμιλος με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ως πιο σημαντική
θεωρείται η συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund I που έχει
σκοπό την επένδυση σε καινοτόμες κεφαλαιουχικές εταιρείες που έχουν καταστατική και πραγματική έδρα
στην Ελλάδα, κατά προτίμηση σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς τροφίμων και ποτών,
retail, βιολογικών προϊόντων, βιομηχανίας, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Ο χώρος
δραστηριοποίησης της εταιρείας δεν διαφέρει από την έδρα της. Σε ότι αφορά την αποτίμηση των
συμμετοχών του ΑΚΕΣ σημειώνεται ότι γίνεται στη βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Ιδιωτικού Μετοχικού Κεφαλαίου και Επιχειρηματικών Συμμετοχών (European Private Equity &
Venture Capital Association - EVCA Guidelines) αλλά και των σχετικών προβλέψεων του Ν.4141/2013.
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund I. Όλες οι κατωτέρω πληροφορίες αφορούν ποσά που
παρουσιάζονται στις οικονομικές της καταστάσεις που προετοιμάζονται στα πλαίσια σύνταξης της ετήσιας
έκθεσης του ΑΚΕΣ (Zaitech Fund I) η οποία ελέγχεται από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές:
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών
Συμμετοχών Zaitech Fund I κατά την 31/12/2015

(ποσά σε ευρώ)

Σύνολο εσόδων
Σύνολο εξόδων
Κέρδη Χρήσης

3.691.272,47
(387.821,07)
3.303.451,40

Καθαρή αξία Ενεργητικού

24.728.870,70

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Attica Finance Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών ενοποιεί με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τη συμμετοχή της σε Αμοιβαίο
Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών με κόστος κτήσης 2.195.000,00 ευρώ η οποία με τη σειρά της
περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
23. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(Ποσά σε €)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΙΛΟΣ
Λογισμικό και
λοιπά άυλα
στοιχεία
60.573.984,93

ΤΡΑΠΕΖΑ
Λογισμικό και
λοιπά άυλα
στοιχεία

Αξία κτήσης
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και
απομείωση

59.739.523,23

(28.633.290,69) (27.835.577,99)

Αναπόσβεστη αξία κτήσης
01/01/2015

31.940.694,24 31.903.945,24

Πλέον:
Αγορές
Μείον:
Απόσβεση χρήσης
Αναπόσβεστη αξία κτήσης
31/12/2015

8.158.895,54

8.158.595,54

0,00

0,00

(2.809.407,79)

(2.798.277,02)

37.290.181,99 37.264.263,76

Αξία κτήσης
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και
απομείωση

68.732.880,47

67.898.118,77

(31.442.698,48) (30.633.855,01)

Αναπόσβεστη αξία κτήσης
31/12/2015

37.290.181,99 37.264.263,76

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου περιλαμβάνουν κυρίως λογισμικά προγράμματα τα οποία κατά
την 31/12/2015 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 37.290.181,99 έναντι ποσού ευρώ 31.940.694,24 για την
συγκριτική χρήση που έληξε την 31/12/2014, ενώ αντίστοιχα για την Τράπεζα ανέρχονται κατά την
31/12/2015 σε ποσό ευρώ 37.264.263,76 έναντι ποσού ευρώ 31.903.945,24 για την συγκριτική χρήση
που έληξε την 31/12/2014.
Κατά την 31/12/2015, βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα ανάπτυξης άυλων στοιχείων λογισμικού για τα
οποία η Τράπεζα έχει δεσμευθεί νομικά, συνολικού ποσού 98.027,99 ευρώ.
Σε ότι αφορά τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, με ημερομηνία 31/12/2015, δεν υπάρχουν συμβάσεις
ουσιώδους αξίας, οι οποίες να τις δεσμεύουν νομικά για την αγορά άυλων παγίων και οι οποίες να μην
έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία τους.
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190.000,00

Μεταφορές από επενδυτικά

1.328.240,00

0,00

(4.111.950,89) (1.328.240,00)

4.925.000,00 16.395.062,46

0,00

20.507.013,35

4.925.000,00 16.395.062,46

4.925.000,00

0,00

(152.267,91)

0,00

Αποσβέσεις αναπροσαρμογών
Αναπόσβεστη αξία κτήσης
31/12/2015

Αξία κτήσης
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις και
Απομείωση
Αναπόσβεστη αξία κτήσης
31/12/2015

0,00

(389.897,82)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620.000,00

586.032,54

150.195,65

0,00

Απόσβεση χρήσης

Μείον:

(39.000,00)

0,00

1.328.240,00

Μηχανήματα

ΟΜΙΛΟΣ

(3.569.785,16) (1.328.240,00)

19.150.785,16

Κτίρια

4.774.000,00 15.581.000,00

0,00

4.774.000,00

Γήπεδα και
Οικόπεδα

Αναπροσαρμογές

Αγορές

Πλέον:

Αξία κτήσης
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις και
Απομείωση
Αναπόσβεστη αξία κτήσης
01/01/2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(Ποσά σε €)

24. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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30.946.449,36

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός
23.244.440,00

32.036.790,14

2.759.710,91

0,00

(1.207.646,43)

0,00

0,00

1.090.340,78

2.877.016,56

23.843.729,26

5.991.984,71

0,00

(1.154.126,93)

0,00

0,00

599.289,26

6.546.822,38

63.438,45

2.759.710,91

5.991.984,71

(26.051,12) (29.277.079,23) (17.851.744,55)

89.489,57

63.438,45

0,00

(1.694,27)

0,00

0,00

55.200,00

9.932,72

79.542.204,09

Σύνολο

0,00

(64.000,00)

64.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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30.135.196,53

(52.659.065,79)

82.794.262,32

30.135.196,53

(152.267,91)

(2.753.365,45)

0,00

810.000,00

547.032,54

1.895.025,69

29.788.771,66

(64.000,00) (49.753.432,43)

64.000,00

Βελτιώσεις σε
μισθωμένα
Ακινητοποιήσεις
ακίνητα τρίτων υπό κατασκευή

(24.356,85) (28.069.432,80) (16.697.617,62)

34.289,57

Μεταφορικά
Μέσα

)

190.000,00

Μεταφορές από επενδυτικά

(4.111.950,89)

0,00

4.925.000,00 16.395.062,46

20.507.013,35

4.925.000,00

23.103.968,00

31.744.584,70

23.686.757,26

5.915.310,47

0,00

(1.117.859,89)

0,00

0,00

582.789,26

6.450.381,10

8.238,45

2.717.751,81

5.915.310,47

(26.051,12) (29.026.832,89) (17.771.446,79)

34.289,57

2.717.751,81

0,00

(1.190.960,29)

0,00

0,00

1.080.989,27

2.827.722,83

77.726.638,16

Σύνολο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.961.363,19

(50.936.281,69)

80.897.644,88

29.961.363,19

(152.267,91)

(2.700.412,27)

0,00

810.000,00

547.032,54

1.813.974,18

29.643.036,65

0,00 (48.083.601,51)

0,00

Βελτιώ σεις σε Ακινητοποιήσει
μισθω μένα
ς υπό
ακίνητα τρίτω ν
κατασκευή
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Η εκτίμηση της εύλογης αξίας καθώς και της υπολειμματικής αξίας γίνεται από ανεξάρτητους εκτιμητές σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση στο τέλος εκάστου
έτους. Η ημερομηνία έναρξης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία καταχώρησης στα λογιστική βιβλία της Τράπεζας, η οποία δεν μπορεί να διαφέρει από την ημερομηνία
της διενέργειας της εκτίμησης της αξίας των ακινήτων. Για την περίοδο που έληξε την 31/12/2015 η εύλογη αξία δεν διαφέρει από την αξία με την οποία είναι καταχωρημένα
τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στα βιβλία του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι με ημερομηνία 31/12/2015, τόσο για την Τράπεζα όσο και για τις θυγατρικές της, δεν υπάρχουν συμβάσεις ουσιώδους αξίας, οι οποίες να τις δεσμεύουν νομικά
για την αγορά ενσώματων παγίων και οι οποίες να μην έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία τους. Οι εύλογες αξίες των ακινήτων υπολογίζονται σύμφωνα με τις τρεις μεθόδους που
ακολουθούνται από τους ανεξάρτητους εκτιμητές, οι οποίοι έχουν κατάλληλα αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα και πρόσφατη εμπειρία στις τοποθεσίες και κατηγορίες
των ακινήτων που εκτιμώνται, και οι οποίες είναι η μέθοδος της αγοράς, η μέθοδος του εισοδήματος και η μέθοδος του κόστους αντικατάστασης. Αναφορικά με την ιεράρχηση
της εύλογης αξίας, αυτή υπολογίζεται συνδυαστικά και με τις τρεις μεθόδους και καταχωρείται στο Επίπεδο 3, αφού γίνεται χρήση στοιχείων έρευνας, υποθέσεων και δεδομένων
που αναφέρονται σε ακίνητα ανάλογων χαρακτηριστικών και συνεπώς περιλαμβάνουν ένα ευρύ πεδίο δεδομένων μη παρατηρήσιμων στην αγορά.

Αξία κτήσης
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις και
Απομείωση
Αναπόσβεστη αξία κτήσης
31/12/2015

8.238,45

(1.694,27)

4.925.000,00 16.395.062,46

(389.897,82)

0,00

0,00

0,00

9.932,72

0,00

0,00

Αποσβέσεις αναπροσαρμογών
Αναπόσβεστη αξία κτήσης
31/12/2015

620.000,00

586.032,54

150.195,65

30.663.595,43

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

(24.356,85) (27.835.872,60) (16.653.586,90)

34.289,57

Μεταφορικά
Μέσα

(152.267,91)

0,00

Απόσβεση χρήσης

Μείον:

(39.000,00)

0,00

4.774.000,00 15.581.000,00

19.150.785,16
(3.569.785,16)

0,00

Κτίρια

4.774.000,00

Γήπεδα και
Οικόπεδα

Αναπροσαρμογές

Αγορές

Πλέον:

Αξία κτήσης
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις και
Απομείωση
Αναπόσβεστη αξία κτήσης
01/01/2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(
ΤΡΑΠΕΖΑ
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25. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

31/12/2015

ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

46.510.282,60 45.841.494,07 46.510.282,60 45.841.494,07

Προσθήκες

7.722.006,00

3.423.971,01

7.722.006,00

3.423.971,01

Μεταφορές σε ιδιοχρησιμοποιούμενα

(810.000,00)

0,00

(810.000,00)

0,00

Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία

4.768.147,99

(2.755.182,48)

4.768.147,99

(2.755.182,48)

Υπόλοιπο λήξης χρήσης

58.190.436,59 46.510.282,60 58.190.436,59 46.510.282,60

Οι αξίες των επενδυτικών ακινήτων αναπροσαρμόζονται βάσει εκτιμήσεων από ανεξάρτητους εκτιμητές
οι οποίοι έχουν κατάλληλα αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα και πρόσφατη εμπειρία στις
τοποθεσίες και κατηγορίες των ακινήτων που εκτιμώνται. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν ακίνητα
που αποκτήθηκαν από πλειστηριασμούς με σκοπό την εκποίηση ή την εκμίσθωσή τους στο εγγύς
μέλλον. Οι εύλογες αξίες των ακινήτων υπολογίζονται σύμφωνα με τις τρεις μεθόδους που
ακολουθούνται από τους ανεξάρτητους εκτιμητές, οι οποίες είναι η μέθοδος της αγοράς, η μέθοδος του
εισοδήματος και η μέθοδος του κόστους αντικατάστασης. Αναφορικά με την ιεράρχηση της εύλογης
αξίας, αυτή υπολογίζεται συνδυαστικά και με τις τρεις μεθόδους και καταχωρείται στο Επίπεδο 3, αφού
γίνεται χρήση στοιχείων έρευνας, υποθέσεων και δεδομένων που αναφέρονται σε ακίνητα ανάλογων
χαρακτηριστικών και συνεπώς περιλαμβάνουν ένα ευρύ πεδίο δεδομένων μη παρατηρήσιμων στην
αγορά.
Η αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων, τόσο για την κλειόμενη χρήση 2015,
όσο και για την συγκριτική χρήση του 2014 απεικονίζεται στα «Λοιπά έσοδα / (έξοδα)» της κατάστασης
του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (σημείωση 10).
Το έσοδο από μισθώματα επενδύσεων σε ακίνητα για την χρήση 2015 ανέρχεται σε € 354.192,91 και
σε € 324.680,08 για την χρήση 2014 αντίστοιχα και απεικονίζονται στα «Λοιπά έσοδα / (έξοδα)»
(σημείωση 10).
Για την περίοδο που έληξε την 31/12/2015 η εύλογη αξία δεν διαφέρει από την αξία με την οποία είναι
καταχωρημένα τα επενδυτικά ακίνητα στα βιβλία του Ομίλου.
26. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Προπληρωθέντα έξοδα

2.578.676,36

2.499.275,48

2.425.629,73

2.293.222,78

Προκαταβολές φόρων και λοιπές απαιτήσεις από φόρους

20.588.303,48

17.050.390,02

20.127.592,56

16.749.355,41

Δεδουλευμένοι τόκοι και προμήθειες

79.104.583,84

79.884.295,26

81.147.747,45

82.181.384,97

5.314.130,09

1.122.834,89

5.314.130,09

1.122.834,89

262.889,79

258.175,63

262.889,79

258.175,63

Εντολές Πληρωτέες

1.507.883,08

4.129.179,23

1.507.883,08

4.129.179,23

Εγγυήσεις

3.040.844,43

2.835.958,93

3.040.844,43

2.835.958,93

121.898,11

131.977,96

121.898,11

131.977,96

Λοιπές απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου
Γραφική Ύλη

Προσωρινές διευκολύνσεις στο προσωπικό
Προκαταβολές επενδυτικών αγαθών χρηματοδοτικής μίσθωσης

1.955.573,30

248.484,62

1.955.573,30

248.484,62

Επισφαλείς απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων

9.486.522,70

9.538.044,61

9.486.522,70

9.538.044,61

69.712.198,53

68.723.721,28

69.712.198,53

68.723.721,28

Εγγυήσεις καταθέσεων υπέρ Τ.Ε.Κ.Ε.
Προπληρωμένοι τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων
Απαιτήσεις έναντι πελατών
Λοιπά
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

137.320,28

5.783.699,74

137.320,28

5.783.699,74

1.969.780,98

1.392.589,55

1.969.780,98

1.392.589,55

46.372.910,42

20.791.820,16

42.698.460,66

16.003.126,67

242.153.515,39 214.390.447,38 239.908.471,69 211.391.756,27
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Η αύξηση στο κονδύλι «Λοιπά» συνιστάται κυρίως στο ποσό των 33,3 εκατ. ευρώ που αφορά κεφάλαια
που διατέθηκαν κατά το έτος 2015 στη θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Attica Wealth Management με
σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς σε μετοχικούς τίτλους.
Κατά τη χρήση 2015 η Τράπεζα δεν κατέβαλε εισφορά υπέρ του Τ.Ε.Κ.Ε. για το σκέλος καταθέσεων
δεδομένου ότι η ετήσια εξέλιξη των καταθέσεων ήταν αρνητική και διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα
επίπεδα από το προηγούμενο έτος. Περαιτέρω η μεταβολή που εμφανίζεται στην κατηγορία «Εγγυήσεις
καταθέσεων υπέρ Τ.Ε.Κ.Ε.» σε σχέση με τη συγκριτική χρήση αφορά σε πρόσοδο τόκου ύψους 1 εκατ.
ευρώ περίπου.
Στο κονδύλι «Επισφαλείς απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων» περιλαμβάνεται ποσό 8,8 εκατ. ευρώ το οποίο
αφορά σε υποθέσεις υπεξαίρεσης από καταστήματα δικτύου της Τράπεζας που έχουν λάβει χώρα σε
προηγούμενα έτη και οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της δικαστικής διεκδίκησης. Η μέχρι τώρα
δικαστική έκβαση των υποθέσεων αυτών είναι υπέρ της Τράπεζας χωρίς όμως ακόμα οι δικαστικές
αποφάσεις να έχουν καταστεί οριστικές. Για το ποσό που η Τράπεζα θεωρεί ότι δεν θα εισπράξει έχει
σχηματίσει ειδική πρόβλεψη σύμφωνα με γνωμάτευση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών.
27. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Καταθέσεις όψεως

3.172.265,13

11.115.466,24

3.172.265,13

11.115.466,24

780.000.000,00

170.000.000,00

780.000.000,00

170.000.000,00

596.044,57

22.196.485,15

596.044,57

22.196.485,15

Καταθέσεις προθεσμίας διατραπεζικής
Καταθέσεις προθεσμίας εκτός διατραπεζικής

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 783.768.309,70 203.311.951,39 783.768.309,70 203.311.951,39

Στις «Καταθέσεις προθεσμίας διατραπεζικής» για τη χρήση 2015 περιλαμβάνονται αποκλειστικά
διατραπεζικές αναλήψεις ύψους 780 εκατ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό παροχής Έκτακτής
Ρευστότητας (E.L.A.). Στη συγκριτική χρήση 2014 ποσό ύψους 170 εκατ. ευρώ είχε αντληθεί από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
28. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2015

ΤΡΑΠΕΖΑ
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Τρεχούμενοι

13.367.001,49

11.730.897,56

13.367.001,49

11.730.897,56

Ταμιευτηρίου

518.651.681,27

362.166.158,54

518.651.681,27

362.166.158,54

Προθεσμίας

829.167.558,67

1.619.838.717,31

829.167.558,67

1.619.838.717,31

927,00

1.299,74

927,00

1.299,74

Δεσμευμένες
Καταθέσεις Ιδιωτών

1.361.187.168,43 1.993.737.073,15 1.361.187.168,43 1.993.737.073,15

Όψεως

200.669.056,97

161.191.199,35

205.921.117,22

169.847.281,44

Προθεσμίας

161.941.965,59

332.144.885,80

171.571.965,59

337.444.885,80

Δεσμευμένες

5.387.349,83

5.066.971,50

5.387.349,83

5.066.971,50

367.998.372,39

498.403.056,65

382.880.432,64

512.359.138,74

Όψεως

244.075.199,53

241.279.363,48

244.075.199,53

241.279.363,48

Προθεσμίας

106.536.221,66

499.670.200,81

106.536.221,66

499.670.200,81

Δεσμευμένες

297,27

296,88

297,27

296,88

350.611.718,46

740.949.861,17

350.611.718,46

740.949.861,17

45.616.184,84

6.916.494,86

45.616.184,84

6.916.494,86

3.504.096,20

1.898.660,08

3.504.096,20

1.898.660,08

Λοιπές Καταθέσεις

49.120.281,04

8.815.154,94

49.120.281,04

8.815.154,94

Λοιπές υποχρεώσεις προς πελάτες

13.585.309,37

12.437.402,09

13.585.309,37

12.437.402,09

Καταθέσεις επιχειρήσεων

Καταθέσεις Δημοσίων Επιχειρήσεων
Όψεως
Ταμιευτηρίου

Υποχρεώσεις προς πελάτες

2.142.502.849,69 3.254.342.548,00 2.157.384.909,94 3.268.298.630,09
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Σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.4151/2013 ορίζεται η χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθετικούς
λογαριασμούς για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του
καταθέτη ή των νόμιμων κληρονόμων του. Ως αδρανής καταθετικός λογαριασμός σε πιστωτικό ίδρυμα,
κατά την έννοια του N.3601/2007, χαρακτηρίζεται εκείνος στον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί
αποδεδειγμένα καμία πραγματική συναλλαγή από τους δικαιούχους καταθέτες για χρονικό διάστημα
είκοσι (20) ετών. Η επομένη της τελευταίας συναλλαγής αποτελεί την έναρξη ισχύος της εικοσαετίας.
Η πίστωση των καταθέσεων με τόκους, καθώς και η κεφαλαιοποίησή τους, δεν συνιστούν συναλλαγή
και δεν διακόπτουν την παραγραφή. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα,
οφείλει αμέσως μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου της εικοσαετίας:
α) να αποδίδει στο Δημόσιο συγκεντρωτικά μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους τα υπόλοιπα των
αδρανών καταθέσεων, πλέον αναλογούντων τόκων, καταθέτοντας στον ειδικό λογαριασμό της
Τράπεζας της Ελλάδος τα σχετικά ποσά,
β) να ενημερώνει ταυτόχρονα τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από
τον παρόντα νόμο, και
γ) να ενημερώνει τους δικαιούχους/κληρονόμους για το πού έχουν μεταφερθεί τα σχετικά ποσά, μετά
την παρέλευση της εικοσαετίας, εφόσον ερωτηθεί.
Οι ορκωτοί ελεγκτές θα διενεργήσουν εργασία προσυμφωνημένων διαδικασιών για τον έλεγχο τήρησης
των διατάξεων του νόμου για τις αδρανείς καταθέσεις αναφέροντας και το ποσό που αποδόθηκε στο
Δημόσιο. Από τον συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 1 της από 18.7.2015 ΠΝΠ όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και κυρώθηκε με τον Ν.4350/2015 και των αντίστοιχων των άρθρων 7 και 8
του Ν.4151/2013 (Α’103), προκύπτει ότι η Τράπεζα οφείλει να αποδώσει μέχρι τέλος Απριλίου 2016 τα
υπόλοιπα αδρανών καταθέσεων που συμπληρώνουν 20ετία έως και την Παρασκευή 17η Ιουλίου 2015,
ημερομηνία μετά την οποία αναστέλλεται η προθεσμία των άρθρων 7 και 8 του ως άνω νόμου.
Τα ως άνω ποσά στο σύνολό τους θα καταγράφονται ως έσοδο στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό.
Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των ως άνω υποχρεώσεων της Τράπεζας, το εκτιμώμενο προς απόδοση
κεφάλαιο των αδρανών καταθετικών λογαριασμών που προκύπτει για το οικονομικό έτος 2015
ανέρχεται στο ποσό των 44.023,92 ευρώ και αντιστοιχεί σε 356 καταθετικούς λογαριασμούς, ενώ για
τη συγκριτική χρήση 2014 το κεφάλαιο που αποδόθηκε ανήλθε σε 134.037,47 ευρώ και αντιστοιχεί σε
659 καταθετικούς λογαριασμούς.
29. ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

31/12/2015
31/12/2014
Μέσο Επιτόκιο
Μέσο Επιτόκιο
περιόδου
Λογιστική Αξία
περιόδου
Λογιστική Αξία

Ομολογιακό δάνειο μειωμένης
εξασφάλισης (LOWER TIER II)
Εκδοθείσες ομολογίες

0,00%

0,00

2,85%

0,00

79.256.000,00
79.256.000,00

(Ποσά σε €)

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

31/12/2015
31/12/2014
Μέσο Επιτόκιο
Μέσο Επιτόκιο
περιόδου
Λογιστική Αξία
περιόδου
Λογιστική Αξία

Ομολογιακό δάνειο μειωμένης
εξασφάλισης (LOW ER TIER II)
Εκδοθείσες ομολογίες

0,00%

0,00
0,00

2,85%

79.229.431,31
79.229.431,31

Την 24/03/2015 η Τράπεζα προχώρησε στην εξόφληση του ομολογιακού δανείου μειωμένης
εξασφάλισης Tier ΙΙ, το οποίο είχε εκδοθεί το Μάρτιο του έτους 2005 με λήξη το Μάρτιο του 2015 για
ποσό ονομαστικής αξίας 100 εκατ. ευρώ, το υπόλοιπο του οποίου είχε διαμορφωθεί σε 79 εκατ. ευρώ
από το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2013 όταν είχε λάβει χώρα η τελευταία προεξόφληση ύψους 15,4
εκατ. ευρώ του εν λόγω ομολογιακού δανείου.
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Το ποσό των τόκων που έχει βαρύνει τα αποτελέσματα της επισκοπούμενης περιόδου για την
εξυπηρέτηση του παραπάνω ομολογιακού δανείου ανήλθε σε ότι αφορά την Τράπεζα στο ύψος των
513.993,09 ευρώ. Σε ότι αφορά την επιβάρυνση στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων το
αντίστοιχο ποσό ανήλθε σε 490.216,09 ευρώ και έχει καταχωρηθεί στο κονδύλι «Τόκοι και συναφή
έξοδα» (σημείωση 5).
Εκδόσεις με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (Ν.3723/2008)
Στα πλαίσια του άρθρου 2 του Ν.3723/2008 και αναφορικά με το 2ο πυλώνα των μέτρων στήριξης για
την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, η Τράπεζα την 30/6/2010 εξέδωσε με την εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του προγράμματος EMTN (Medium Term Note) ομολογιακό δάνειο
συνολικής ονομαστικής αξίας 215 εκατ. ευρώ, διάρκειας 3 ετών, με επιτόκιο κυμαινόμενο Euribor 3
μηνών πλέον περιθωρίου 5% το οποίο διαιρείται σε 2.150 ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας
εκάστης 100 χιλ. ευρώ. Η προμήθεια την οποία επιβαρύνθηκε η Τράπεζα από τη συμμετοχή της στο
πρόγραμμα και η οποία καταβλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο είχε προσδιοριστεί σε 75 μ.β. Το
συγκεκριμένο ομόλογο έληξε στις 30/06/2013. Η Τράπεζα εξέδωσε την 26/07/2013 με την εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του προγράμματος EMTN (Medium Term Note) ομολογιακό δάνειο
συνολικής ονομαστικής αξίας 215 εκατ. ευρώ, διάρκειας 3 ετών, με επιτόκιο κυμαινόμενο Euribor 3
μηνών πλέον περιθωρίου 12% το οποίο διαιρείται σε 2.150 ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας
εκάστης 100 χιλ. ευρώ. Η προμήθεια την οποία επιβαρύνεται η Τράπεζα από τη συμμετοχή της στο
πρόγραμμα και η οποία καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο έχει προσδιοριστεί σε 79 μ.β.
Επίσης μέσω του ίδιου προγράμματος εξέδωσε με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κατά την
30/12/2010 ομολογιακό δάνειο ύψους 285 εκατ. ευρώ με επιτόκιο κυμαινόμενο Euribor 3 μηνών πλέον
περιθωρίου 4,75%, το οποίο διαιρείται σε 2.850 ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 100
χιλ. ευρώ. Οι ομολογίες αυτές αποκτήθηκαν από την Τράπεζα κατά την έκδοσή τους και στην τιμή
έκδοσης αυτών, με σκοπό την επαναδιάθεσή τους σε οποιοδήποτε χρόνο μέχρι τη λήξη της διάρκειάς
τους ή και την ακύρωσή τους εάν οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά επιβάλουν αυτό. Το
συγκεκριμένο ομόλογο έληξε στις 30/12/2013. Η Τράπεζα εξέδωσε την 6/02/2014 με την εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του προγράμματος EMTN (Medium Term Note) ομολογιακό δάνειο
συνολικής ονομαστικής αξίας 285 εκατ. ευρώ, διάρκειας 1 έτους, με επιτόκιο κυμαινόμενο Euribor 3
μηνών πλέον περιθωρίου 12% το οποίο διαιρείται σε 2.850 ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας
εκάστης 100 χιλ. ευρώ. Η προμήθεια την οποία επιβαρύνεται η Τράπεζα από τη συμμετοχή της στο
πρόγραμμα και η οποία καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο έχει προσδιοριστεί για το ομολογιακό
δάνειο των 285 εκατ. ευρώ σε 108 μ.β. Το συγκεκριμένο ομολογιακό δάνειο έληξε την 06/02/2015.
Εξ αιτίας της φύσης και του προορισμού των ανωτέρω ομολογιακών δανείων αυτά δεν εμφανίζονται
στην κατηγορία «Εκδοθείσες Ομολογίες», καθώς ιδιοκατέχονται από την Τράπεζα. Μέχρι την εν λόγω
επαναδιάθεση ή ακύρωση, οι ομολογίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως ασφάλεια για την άμεση
άντληση ρευστότητας από το ευρωσύστημα, δυνάμει της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής
τραπεζικής νομοθεσίας ή και διαφορετικά όπως κάθε φορά θα κρίνεται σκόπιμο.
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30. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από απομείωση αξίας χορηγήσεων
Από απομείωση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου
Από μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και λοιπές
προσωρινές διαφορές
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους
Αναπροσαρμογή άυλων παγίων
Αναπροσαρμογή ενσώματων παγίων
Λοιπές προσωρινές διαφορές
Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους
Καθαρές απαιτήσεις από αναβαλλόμενους
φόρους

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

309.527.152,51

77.119.206,55

309.527.152,51

77.119.206,55

36.786.204,57

34.650.299,87

36.752.174,22

34.617.834,16

43.152.685,91

26.162.017,19

43.131.728,83

26.145.190,76

389.466.042,99 137.931.523,61 389.411.055,56 137.882.231,47
(4.252.225,13)

(2.988.849,73)

(4.252.225,13)

(2.988.849,73)

(431.725,76)

(318.242,75)

(431.725,76)

(318.053,35)

(33.785,89)

(31.418,15)

0,00

0,00

(4.717.736,78)

(3.338.510,63)

(4.683.950,89)

(3.306.903,08)

384.748.306,21 134.593.012,98 384.727.104,67 134.575.328,39

Ο Όμιλος ακολουθεί τη μέθοδο της πλήρους υποχρέωσης, για τον υπολογισμό του ποσού της
αναβαλλόμενης φορολογίας επί όλων των προσωρινών φορολογικών διαφορών. Ο φορολογικός
συντελεστής τον οποίο λαμβάνει υπόψη του ο Όμιλος, για τον ακριβή προσδιορισμό του ποσού της
αναβαλλόμενης φορολογίας, είναι αυτός που θα ισχύει, κατά το έτος τακτοποίησης των διαφορών
αυτών. Στις περιπτώσεις όπου ο φορολογικός συντελεστής, με τον οποίο έχει προσδιοριστεί το ποσό
της αναβαλλόμενης φορολογίας, είναι διαφορετικός από αυτόν που ισχύει κατά το έτος τακτοποίησης
των φορολογικών διαφορών, το ποσό της διαφοράς καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης πλην των
προσωρινών φορολογικών διαφορών που έχουν καταχωρηθεί απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη
διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).», ο
συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών των νομικών προσώπων αυξήθηκε από 26% σε
29%. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από
την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά. Από τη μεταβολή των φορολογικών συντελεστών η Τράπεζα
αναγνώρισε στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015 επιπρόσθετα 35 εκατ. ευρώ περίπου ως
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σε σχέση με τα υπόλοιπα των προσωρινών διαφορών που
υφίσταντο την 30/06/2015, η οποία θα συμψηφισθεί στα έτη που θα ισχύει ο νέος φορολογικός
συντελεστής.
Με το άρθρο 5 του Ν.4303/17.10.2014 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα
ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της
θητείας του» (Α΄ 136) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει με το νόμο 4340/2015, οι αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος νομικών προσώπων των
παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013, που έχουν ή θα αναγνωριστούν και οι οποίες
προέρχονται από τη χρεωστική διαφορά του PSI και τις συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει
ζημιές λόγω πιστωτικού κινδύνου, αναφορικά με απαιτήσεις υφιστάμενες μέχρι και την 30/06/2015,
μετατρέπονται σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου, σε περίπτωση που το
λογιστικό, μετά από φόρους, αποτέλεσμα χρήσεως είναι ζημία, σύμφωνα με τις ελεγμένες και
εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, οικονομικές καταστάσεις.
Η ένταξη στο Νόμο υλοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αφορά σε
φορολογικές απαιτήσεις που γεννώνται από το φορολογικό έτος 2016 (οικονομικό έτος 2017) και
εφεξής, ενώ προβλέπεται η λήξη της εντάξεως σε αυτόν με την ίδια διαδικασία και κατόπιν λήψεως
σχετικής εγκρίσεως από την εκάστοτε Εποπτική Αρχή.
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31. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων που αναγνωρίστηκε στις Οικονομικές Καταστάσεις, παρατίθεται
στον επόμενο πίνακα:
ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε €)
Σημ.

Πρόγραμμα συνταξιοδοτικών παροχών
Πρόγραμμα συμπληρωματικών παροχών
εφάπαξ
Αποζημίωση εξόδου από την υπηρεσία
σύμφωνα με τον κανονισμό εργασίας
προσωπικού

Κατάσταση
Οικονομικής
Θέσης
31/12/2015

0,00

0,00

2.023.556,00

31.2

1.833.721,29

(25.635,21)

3.241.800,90

3.734.536,31

31.3

8.853.433,63

(97.308,58)

9.158.091,01

2.931.764,11

(122.943,79) 12.399.891,90

8.689.856,42

10.687.154,92

ΤΡΑΠΕΖΑ
Σημ.

Σύνολο

Κατάστ αση
Συνολικού
Εισοδήματος
1/1-31/12/2014

0,00

(Ποσά σε €)

Πρόγραμμα συμπληρωματικών παροχών
εφάπαξ
Αποζημίωση εξόδου από την υπηρεσία
σύμφωνα με τον κανονισμό εργασίας
προσωπικού

Κατάσταση
Οικονομικής
Θέσης
31/12/2014

31.1

Σύνολο

Πρόγραμμα συνταξιοδοτικών παροχών

Κατάσταση
Συνολικού
Εισοδήματ ος
1/1-31/12/2015

Κατάσταση
Οικονομικής
Θέσης
31/12/2015

Κατάσταση
Συνολικού
Εισοδήματ ος
1/1-31/12/2015

Κατάσταση
Οικονομικής
Θέσης
31/12/2014

Κατάστ αση
Συνολικού
Εισοδήματος
1/1-31/12/2014

31.1

0,00

0,00

0,00

2.023.556,00

31.2

1.833.721,29

(25.635,21)

3.241.800,90

3.734.536,31

31.3

8.762.734,03

(112.003,53)

9.082.086,36

2.919.354,54

(137.638,74) 12.323.887,26

8.677.446,85

10.596.455,32

31.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, η οποία συνεκλήθη την 16η Σεπτεμβρίου
2005, όπως προκύπτει από το πρακτικό αυτής, αποφάσισε την καταγγελία της σύμβασης μεταξύ της
Τράπεζας, του Συλλόγου των Εργαζομένων και της Εθνικής Ασφαλιστικής ΑΕΓΑ, κατά το μέρος που
αφορά τον κλάδο σύνταξης του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων (Λ.Α.Κ.), και την υπαγωγή
αυτού στις ρυθμίσεις του ν.3371/2005. Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής η Τράπεζα αναγνώρισε στις
Οικονομικές Καταστάσεις της 1ης Ιανουαρίου 2004 (κάνοντας χρήση της σχετικής ευχέρειας του
Δ.Π.Χ.Α. 1), υποχρέωση ύψους ευρώ 26.958 χιλ., η οποία καταχωρήθηκε απευθείας στην Καθαρή Θέση.
Κατά την περίοδο από 1.1 έως 31.12.2004 η επιπλέον επιβάρυνση της Τράπεζας μέσω του λογαριασμού
Αποτελέσματα Χρήσης ανήλθε σε ευρώ 644 χιλ.. Για την περίοδο του α’ εξαμήνου 2005, όπου το
πρόγραμμα υφίστατο στην Τράπεζα ως καθορισμένων παροχών η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων
ανήλθε σε ευρώ 220 χιλ.
Τα παραπάνω ποσά προέκυψαν από ειδική οικονομική μελέτη που εκπονήθηκε από ομάδα ανεξάρτητων
αναλογιστών, ο δε λογιστικός χειρισμός που ακολουθήθηκε είναι σύμφωνος με τον ν.3371/2005, ο
οποίος επέτρεψε στα πιστωτικά ιδρύματα, να αποτυπώσουν στις οικονομικές καταστάσεις του 2005, το
οικονομικό αποτέλεσμα της υπαγωγής των στις διατάξεις του νόμου.
Κατ’ εφαρμογή της απόφασης της προαναφερόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Δ.Σ. της
Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση της 14/12/2005, προχώρησε στην καταγγελία της σχετικής σύμβασης.
Στη συνέχεια με την από 28/04/2006 αίτησή της, η Τράπεζα, ζήτησε την υπαγωγή στο Ε.Τ.Α.Τ. και στο
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ν.3371/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν.3455/2006 του κλάδου σύνταξης του
Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων του προσωπικού της Τράπεζας στο νέο καθεστώς ασφάλισης.
Στη συνέχεια ο ν.3554/2007 με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 16
Απριλίου 2007, ρύθμισε με συγκεκριμένο τρόπο το καθεστώς των ασφαλισμένων και συνταξιούχων
υπαλλήλων της Τράπεζας Αττικής. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, οι μέχρι 31/12/1992
ασφαλισμένοι, καθώς και οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή συνταξιούχοι του Λογαριασμού
Διαχείρισης Κεφαλαίων Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του
Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής (Λ.Α.Κ.), εντάσσονται από
1.1.2007 στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). Στη συνέχεια εκδόθηκε η
απόφαση Ε.Τ.Α.Τ. με αριθμό 67 της 61ης συνεδρίασης 8.5.2007 με το ίδιο περιεχόμενο.
Σε σχέση με την ένταξη στο Ε.Τ.Α.Τ. του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων ασκήθηκε αίτηση
ακυρώσεως με αριθμό κατάθεσης 4686/2006 από το Σύλλογο Υπαλλήλων της Τράπεζας Αττικής ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) η οποία στρέφεται κατά της με αριθμό 22/23/17-5-2006
απόφασης του Ε.Τ.Α.Τ.
Επίσης ασκήθηκαν: η με αριθμούς 4693/2007 αίτηση ακυρώσεως του Πανελληνίου Συλλόγου
Συνταξιούχων Τράπεζας Αττικής κλπ κατά της απόφασης του ΕΤΑΤ 61/8-5-2007 και η με αριθμό
4635/2007 αίτηση ακυρώσεως του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας
Αττικής κλπ κατά της απόφασης του ΕΤΑΤ 61/8-5-2007. Άπασες οι ανωτέρω αιτήσεις συζητήθηκαν στην
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την 26.9.2008.
Επίσης, συζητήθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας αιτήσεις ακυρώσεως από συλλόγους υπαλλήλων
τρίτων τραπεζών κατά του π.δ. 209/2006 που ρυθμίζει τα περί λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Τ. Η Τράπεζα
άσκησε παρεμβάσεις υπέρ του κύρους του προεδρικού διατάγματος περί Ε.Τ.Α.Τ. Και οι υποθέσεις αυτές
συζητήθηκαν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την 26.9.2008.
Επί των ως άνω υποθέσεων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας εκδόθηκαν οι αποφάσεις 21972202/2010 της Ολομέλειας του δικαστηρίου τούτου. Με τις αποφάσεις αυτές της Ολομέλειας
Συμβουλίου Επικρατείας κρίθηκε συνταγματική και νόμιμη η ένταξη των επικουρικών ταμείων των
τραπεζών (μεταξύ αυτών και του ΛΑΚ Ι) στο ΕΤΑΤ, αλλά μόνο ως προσωρινό μέτρο, για να εξασφαλιστεί
προσωρινά η διαχείριση των υποθέσεων των ασφαλισμένων μέχρι να κριθεί οριστικά από τα αστικά
δικαστήρια η νομιμότητα της διάλυσης των επικουρικών αυτών ταμείων και οι καταγγελίες από τις
τράπεζες των σχετικών συμβατικών τους υποχρεώσεων. Δηλ. το Συμβούλιο Επικρατείας δεν επέλυσε
με τρόπο οριστικό το ζήτημα. Την οριστική επίλυση του ζητήματος το Συμβούλιο Επικρατείας
παρέπεμψε στα αστικά δικαστήρια.
Στα αστικά δικαστήρια στα οποία ουσιαστικά παρέπεμψε το ζήτημα το Συμβούλιο Επικρατείας με τις πιο
πάνω αποφάσεις του είχαν ασκήσει σχετική Αγωγή κατά της Τράπεζας για την ένταξη του ΛΑΚ στο
ΕΤΑΤ ο Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής, ο Λογαριασμός Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού
Τράπεζας Αττικής, και άλλοι φορείς και φυσικά πρόσωπα. Η αγωγή αυτή απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό
με την με αριθμό 2970/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Μετά την έκδοση των
πιο πάνω αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας ασκήθηκε Έφεση κατά της εν λόγω απόφασης
2970/2008 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η Έφεση αυτή έχει αριθμό κατάθεσης 10508/2010
στο Πρωτοδικείο Αθηνών και αριθμό πράξης προσδιορισμού 2954/2010 στο Εφετείο Αθηνών. Η Έφεση
αυτή συζητήθηκε στη δικάσιμο της 16.04.13 και επ’ αυτής δημοσιεύτηκε η απόφαση
6168/2013 Εφετείου Αθηνών που απέρριψε καθ’ ολοκληρίαν την Έφεση. Η εν λόγω
απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, υπόκειται όμως σε Αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου
μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η Τράπεζα είχε καταβάλει μέχρι 31/12/2013 τις επτά πρώτες δόσεις,
ήτοι ποσό 7.625.000 ευρώ για το κάθε έτος. Ακόμα είχε καταβληθεί από την Τράπεζα στο Ε.Τ.Α.Τ.,
εφάπαξ ποσό 770 χιλ. ευρώ το οποίο αντιστοιχούσε στην επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών των
από 1.1.1993 ασφαλισμένων του Λ.Α.Κ. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2014, η Τράπεζα κατέβαλε
στο Ε.Τ.Α.Τ. το ποσό της όγδοης δόσης. Τα σχετικά ποσά έχουν προκύψει από ειδική οικονομική μελέτη
που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Οι υπολειπόμενες δύο δόσεις ποσού
ευρώ 7.625.000,00 εκάστη και συνολικού ποσού ευρώ 15.250.000,00, οι οποίες έπρεπε να καταβληθούν
τα έτη 2015 και 2016 αντίστοιχα, κατά το μήνα Ιούνιο 2014 προεξοφλήθηκαν με συντελεστή
προεξόφλησης 5,03% και η Τράπεζα κατέβαλε ποσό συνολικού ύψους ευρώ 14.524.032,00 σε πλήρη
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και ολοσχερή εξόφληση της υποχρέωσής της προς το Ε.Τ.Α.Τ. Μετά την παραπάνω καταβολή η Τράπεζα
ουδεμία υποχρέωση υπέχει προς το Ε.Τ.Α.Τ. από την ένταξη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων
υπαλλήλων της σε αυτό.
Μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της υποχρέωσης της Τράπεζας προς το ΕΤΑΤ, η περιουσία του
Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων (ΛΑΚ), σημερινού υπολοίπου 30 εκατ. ευρώ περίπου πλέον της
αξίας του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών, ανήκει στην κυριότητα και αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της
Τράπεζας σύμφωνα με την οικονομική μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών και τα διαλαμβανόμενα στο
Ν. 3554/2007. Η περιουσία αυτή ήδη έχει μεταφερθεί στην Τράπεζα από την ασφαλιστική εταιρεία
Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α. με βάση την υπ’ αριθμ. 8044/15 απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών που
εξεδόθη την 28/09/2015 και ορίζει την Τράπεζα ως μεσεγγυούχο μέχρι την εκδίκαση της κύριας
διαγνωστικής δίκης. Με βάση όσα προεκτέθηκαν παραπάνω, εκφράζεται βεβαιότητα για την τελική
έκβαση της δίκης.
31.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΦΑΠΑΞ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

15.751.807,52

16.839.695,14

15.751.807,52

16.839.695,14

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων
υποχρεώσεων
(Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων
προγράμματος)
Σύνολο υποχρέω σης στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

(13.918.086,24)
1.833.721,29

(13.597.894,25) (13.918.086,24) (13.597.894,25)
3.241.800,90

1.833.721,29

3.241.800,90

31/12/2015

31/12/2014

Η μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης αναλύεται ως εξής:
31/12/2015
Υπόλοιπο έναρξης

16.839.695,14

31/12/2014

14.916.619,79 16.839.695,14 14.916.619,79

Κόστος υπηρεσίας

686.823,30

488.821,34

686.823,30

488.821,34

Τόκοι – έξοδα

336.793,90

507.165,07

336.793,90

507.165,07

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών

719.773,56

678.672,47

719.773,56

678.672,47

(2.077.693,71)

2.015.018,52

(2.077.693,71)

2.015.018,52

(753.584,67)

(1.766.602,05)

(753.584,67)

(1.766.602,05)

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες
Παροχές πληρωθείσες εντός του έτους
Υπόλοιπο τέλους

15.751.807,52

16.839.695,14 15.751.807,52 16.839.695,14

Η μεταβολή στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων αναλύεται ως εξής:
31/12/2015
Υπόλοιπο έναρξης
Αναμενόμενη απόδοση

13.597.894,25

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

13.929.673,81 13.597.894,25 13.929.673,81

271.958,00

473.609,00

271.958,00

473.609,00

Εισφορές

1.382.444,40

1.479.681,39

1.382.444,40

1.479.681,39

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες

(580.625,74)

(518.467,90)

(580.625,74)

(518.467,90)

Παροχές πληρωθείσες εντός του έτους

(753.584,67)

(1.766.602,05)

(753.584,67)

(1.766.602,05)

Υπόλοιπο τέλους
Σύνολο υποχρέω σης στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

13.918.086,24
1.833.721,29

13.597.894,25 13.918.086,24 13.597.894,25
3.241.800,90

1.833.721,29

3.241.800,90

Η Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος αποτελείται κατά 86% από μετρητά
διαθέσιμα και από 14% μετοχές εισηγμένων τίτλων.
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Τα ποσά που επιβάρυναν την κατάσταση συνολικού εισοδήματος έχουν ως εξής:
31/12/2015
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014
488.821,34

Κόστος υπηρεσίας

686.823,30

488.821,34

686.823,30

Τόκοι – έξοδα

336.793,90

507.165,07

336.793,90

507.165,07

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών

719.773,56

678.672,47

719.773,56

678.672,47

(271.958,00)

(473.609,00)

(271.958,00)

(473.609,00)

Επιβάρυνση στα αποτελέσματα

1.471.432,76

1.201.049,88

1.471.432,76

1.201.049,88

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές που
επιβάρυναν την καθαρή θέση μέσω της
κατάστασης συνολικού εισοδήματος
Συνολική επιβάρυνση στην
κατάσταση συνολικού εισοδήματος

(1.497.067,97)

2.533.486,43

(1.497.067,97)

2.533.486,43

(25.635,21)

3.734.536,31

(25.635,21)

3.734.536,31

Αναμενόμενη απόδοση

Αφορά πρόγραμμα συμπληρωματικών παροχών εφάπαξ, που χορηγούνται από τον Λογαριασμό
Ασφαλιστικών Καλύψεων. Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16ης
Σεπτεμβρίου 2005, το συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά παροχές εφάπαξ, οι οποίες χορηγούνται
στο προσωπικό της Τράπεζας κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησής του, εξακολουθεί να λειτουργεί ως
πρόγραμμα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Δ.Λ.Π. 19 και να έχει την εγγύηση
της Τράπεζας.
31.3 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

8.853.433,63

9.158.091,01

8.762.734,03

9.082.086,36

8.853.433,63

9.158.091,01

8.762.734,03

9.082.086,36

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων
υποχρεώσεων
Σύνολο

Η μεταβολή στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

9.158.091,01

7.815.871,43

9.082.086,36

7.752.276,35

Κόστος υπηρεσίας

657.873,65

555.226,76

653.806,83

551.915,34

Τόκοι – έξοδα

188.544,03

256.826,53

181.641,73

263.577,40

18.087,00

740.600,33

18.087,00

740.600,33

Υπόλοιπο έναρξης

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές

(961.813,26)

1.379.110,49

(965.539,09)

1.363.261,47

Παροχές πληρωθείσες εντός του έτους

(207.348,80)

(1.589.544,53)

(207.348,80)

(1.589.544,53)

8.853.433,63

9.158.091,01

8.762.734,03

9.082.086,36

Υπόλοιπο τέλους
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Τα ποσά που επιβάρυναν την κατάσταση συνολικού εισοδήματος έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Κόστος υπηρεσίας

657.873,65

555.226,76

653.806,83

551.915,34

Τόκοι – έξοδα

188.544,03

256.826,53

181.641,73

263.577,40

18.087,00

740.600,33

18.087,00

740.600,33

Επιβάρυνση στα αποτελέσματα

864.504,68

1.552.653,62

853.535,56

1.556.093,07

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές που
επιβάρυναν την καθαρή θέση μέσω της
κατάστασης συνολικού εισοδήματος
Συνολική επιβάρυνση στην
κατάσταση συνολικού εισοδήματος

(961.813,26)

1.379.110,49

(965.539,09)

1.363.261,47

(97.308,58)

2.931.764,11

(112.003,53)

2.919.354,54

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών

Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν την, με βάση τον Κανονισμό της Τράπεζας, προβλεπόμενη υποχρέωση
αποζημίωσης του προσωπικού της κατά την έξοδό του από την ενεργό υπηρεσία καθώς και την
υποχρέωση που προκύπτει από τον Ν.2112/1920. Στην αναλογιστική μελέτη δεν περιλαμβάνεται το
μέρος του ποσού της υποχρέωσης της Τράπεζας που αφορά συγκεκριμένη κατηγορία ανώτατων
διοικητικών στελεχών, των οποίων οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν από ασφαλιστική εταιρεία με βάση
τις ισχύουσες προβλέψεις του Κανονισμού Προσωπικού, το ποσό των οποίων έχει βαρύνει το σχετικό
λογαριασμό πρόβλεψης της Τράπεζας σε προηγούμενη χρήση.
Οι εντός του έτους πληρωθείσες παροχές αφορούν σε αποζημιώσεις που προβλέπονται από τον
κανονισμό εργασίας προσωπικού και χορηγήθηκαν σε υπαλλήλους που αποχώρησαν από την ενεργό
υπηρεσία.
Το ύψος της υποχρέωσης των παραπάνω προγραμμάτων, προσδιορίσθηκε με βάση αναλογιστική
μελέτη, η οποία έχει συνταχθεί από ανεξάρτητους αναλογιστές.
Οι βασικές αναλογιστικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τα προγράμματα καθορισμένων
παροχών έχουν ως εξής:
31/12/2015

31/12/2014

Επιτόκιο προεξόφλησης
Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών
στοιχείων προγράμματος

1,7%

2,0%

1,5%

3,3%

Ποσοστό μελλοντικής αύξησης μισθών

0,0%

0,0%

Ανάλυση ευαισθησίας προγράμματος αποζημίωσης από την υπηρεσία σύμφωνα με τον
κανονισμό εργασίας προσωπικού
Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% μεγαλύτερου
θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μικρότερη κατά 8% ενώ η ακριβώς
αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% μικρότερου θα είχε ως
αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μεγαλύτερη κατά 9%.
Οι αντίστοιχοι έλεγχοι ευαισθησίας για την αναμενόμενη αύξηση των μισθών, δηλαδή η χρήση 0,5%
μεγαλύτερης αναμενόμενης αύξησης μισθών θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν
μεγαλύτερη κατά 9%.
Όσον αφορά τη συγκριτική χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 η χρήση ενός επιτοκίου
προεξόφλησης 0,5% μεγαλύτερου θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν
μικρότερη κατά 8% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης
0,5% μικρότερου θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μεγαλύτερη κατά 9%.
Οι αντίστοιχοι έλεγχοι ευαισθησίας για την αναμενόμενη αύξηση των μισθών, δηλαδή η χρήση 0,5%
μεγαλύτερης αναμενόμενης αύξησης μισθών θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν
μεγαλύτερη κατά 9%.
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Ανάλυση ευαισθησίας προγράμματος συμπληρωματικών παροχών Εφάπαξ
Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% μεγαλύτερου
θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μικρότερη κατά 8% ενώ η ακριβώς
αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% μικρότερου θα είχε ως
αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μεγαλύτερη κατά 8%.
Οι αντίστοιχοι έλεγχοι ευαισθησίας για την αναμενόμενη αύξηση των μισθών, δηλαδή η χρήση 0,5%
μεγαλύτερης αναμενόμενης αύξησης μισθών θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν
μεγαλύτερη κατά 8%.
Όσον αφορά τη συγκριτική χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 η χρήση ενός επιτοκίου
προεξόφλησης 0,5% μεγαλύτερου θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν
μικρότερη κατά 8% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης
0,5% μικρότερου θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μεγαλύτερη κατά 9%.
Οι αντίστοιχοι έλεγχοι ευαισθησίας για την αναμενόμενη αύξηση των μισθών, δηλαδή η χρήση 0,5%
μεγαλύτερης αναμενόμενης αύξησης μισθών θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν
μεγαλύτερη κατά 9%.
32. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

Προβλέψεις για φορολογικούς ελέγχους

3.047.045,97

7.047.045,97

3.000.000,00

7.000.000,00

Προβλέψεις για επίδικες απαιτήσεις

3.427.911,66

2.939.097,64

3.427.911,66

2.933.674,43

Πρόβλεψη για κάλυψη εκτάκτων ζημιών

5.772.210,28

5.206.705,66

5.772.210,28

5.206.705,66

Λοιπές προβλέψεις

8.497.931,86

3.832.319,16

8.247.931,86

3.712.319,16

Λοιπές προβλέψεις

31/12/2014

20.745.099,77 19.025.168,43 20.448.053,80 18.852.699,25

Η μεταβολή-μείωση των προβλέψεων για γενικούς φορολογικούς κινδύνους οφείλεται στο γεγονός ότι
με τη χορήγηση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης και την οριστικοποίηση των φορολογικών
χρήσεων έως και το έτος 2013 παρέλκει η ανάγκη διατήρησης μεγάλου ύψους προβλέψεων για το σκοπό
αυτό, δεδομένης και της χορήγησης έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης από τους ορκωτούς ελεγκτές
και για το έτος 2014 χωρίς παρατηρήσεις, όπως επίσης και με την πλήρη εφαρμογή από την Τράπεζα
του φορολογικού πλαισίου και για το έτος 2015, για το οποίο θα χορηγηθεί έκθεση φορολογικής
συμμόρφωσης από τους ορκωτούς ελεγκτές μετά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος. Το ύψος των προβλέψεων που έχει σχηματίσει η Τράπεζα αφορά ενδεχόμενη μη
ανακτησιμότητα παρακρατούμενων φόρων επί τόκων ομολόγων ημεδαπών επιχειρήσεων χωρίς την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προηγουμένων ετών από το Ελληνικό Δημόσιο, για την επιστροφή
του οποίου η Τράπεζα έχει ακολουθήσει τη νομική οδό διεκδίκηση της επιστροφής. Σημειώνεται ότι με
την υπ΄ αριθμ. 1463/2014 τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Β'), στην οποία
όμως δεν ήταν διάδικος η Τράπεζα, το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται στην επιστροφή του.
Σε ότι αφορά την αύξηση του κονδυλίου «λοιπές προβλέψεις» αυτή οφείλεται κυρίως στην ανάγκη
λογισμού προβλέψεων για ενδεχόμενη μη εισπραξιμότητα από οριστικές απαιτήσεις έναντι του
Ελληνικού Δημοσίου λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα.
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33. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη

4.941.882,81

4.630.736,76

4.349.061,59

4.248.338,69

Πιστωτές και προμηθευτές

7.318.238,37

4.226.292,31

6.448.006,48

3.380.120,49

Οφειλές προς τους Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς
Έξοδα πληρωτέα

1.793.196,95

1.807.883,92

1.769.967,35

1.781.503,31

2.174.144,58

2.734.452,70

2.092.412,46

2.609.278,00

9.891.013,86

14.965.566,08

9.893.732,78

14.970.476,37

86.724,40

150.360,16

71.955,54

136.685,80

60.756,52

59.657,17

0,00

0,00

358.616,96

1.028.061,89

350.919,48

245.049,78

Προμήθειες και τόκοι πληρωτέοι
Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό
τρίτων
Έσοδα επομένων χρήσεων
Λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις

26.624.574,45 29.603.010,99 24.976.055,68 27.371.452,44

34. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ,ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ, ΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

Καταβλημένο (κοινές μετοχές)

701.806.018,20

313.738.243,50

701.806.018,20

313.738.243,50

Καταβλημένο (προνομιούχες μετοχές)

100.199.999,90

100.199.999,90

100.199.999,90

100.199.999,90

802.006.018,10

413.938.243,40

802.006.018,10

413.938.243,40

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

0,00

356.050.018,10

0,00

356.050.018,10

Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο

0,00

95.570.496,60

0,00

95.570.496,60

242.217.709,63

(1.065.659,96)

241.967.793,94

(1.304.042,68)

(365.446.950,02)

(510.903.171,07)

(371.807.473,35)

(514.619.513,79)

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεματικά
Σωρευμένα κέρδη/ (ζημιές)
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίω ν Κεφαλαίων

31/12/2014

1.433.226,16

1.432.342,68

0,00

0,00

680.210.003,87

355.022.269,73

672.166.338,69

349.635.201,63

Μετοχικό κεφάλαιο
Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της 22/11/2015
αποφασίσθηκε:
1) Ανάκληση των αποφάσεων της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 10.12.2014 της
Τράπεζας περί: 1. αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου
μετοχής της Τράπεζας με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών
μετοχών (reνerse split), 2. μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της
ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών
ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, 3. αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως
ποσού ευρώ 433.350.948,42.
2) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 95.570.496,60 ευρώ με έκδοση 318.568.322 νέων
κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, λόγω της μετατροπής
318.568.322 μετατρέψιμων ομολογιών σε κοινές ονομαστικές μετοχές. Συνεπεία των παραπάνω
το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε 509.508.740 ευρώ διαιρούμενο σε
1.364.362.467 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και
286.285.714 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστη.
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3) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 356.050.018,10 με
κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με
ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με το ίδιο ποσό και ισόποση διαγραφή ζημιών και
μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής στο προ της κεφαλαιοποίησης διαφοράς
υπέρ το άρτιο επίπεδο.
4) Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας από 0,30 ευρώ
σε 5,90400001090479000 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του
συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reνerse split) με αναλογία 19,6800000363493 παλαιές
κοινές μετοχές για κάθε μία νέα μετοχή, δηλαδή από 1.364.362.467 σε 69.327.361 κοινές
μετοχές. Μετά τη μεταβολή αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε 509.508.740
ευρώ διαιρούμενο σε 69.327.361 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
5,90400001090479000 ευρώ εκάστη, και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής
αξίας 0,35 ευρώ εκάστη.
5) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ευρώ 388.510.531,80 και η δημιουργία
ισόποσου ειδικού αποθεματικού με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών
μετά ψήφου μετοχών από 5,90400001090479000 (μετά το reverse split) σε 0,30 ευρώ ανά
μετοχή. Συνεπεία της παραπάνω μεταβολής, το μετοχικό κεφάλαιό της Τράπεζας διαμορφώθηκε
σε 120.998.208,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 69.327.361 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές
ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής
αξίας 0,35 ευρώ εκάστης αντίστοιχα.
6) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007 και του Ν. 3864/2010 (ως ισχύει) μέχρι ποσού ευρώ
επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων(750 εκατ. ευρώ) με μετρητά και με δικαίωμα προτίμησης
υπέρ των παλαιών μετόχων.
Σε ότι αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του θέματος 6 με καταβολή μετρητών το Διοικητικό
Συμβούλιο της Τράπεζας στη συνεδρίασή του την 30η Δεκεμβρίου 2015 διαπίστωσε ότι η Αύξηση
καλύφθηκε μερικώς κατά ποσό 681.007.809,90 ευρώ ήτοι ποσοστό 90,95%. Παράλληλα προχώρησε
στην εκδοση 2.270.026.033 νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη
και ενέκρινε την κατανομή και διάθεση των νέων μετοχών.
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την ίδια συνεδρίασή της 30ης Δεκεμβρίου 2015,
πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της Αύξησης, ως συνέπεια της μερικής κάλυψης αυτής.
Με βάση όλα τα παραπάνω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά την 31/12/2015
ανέρχεται πλέον σε 802.006.018,10 ευρώ διαιρούμενο σε:
α) 2.339.353.394 κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ
εκάστη και
β) 286.285.714 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη, οι οποίες είναι
εξαγοράσιμες. Οι μετοχές της κατηγορίας αυτής έχουν εκδοθεί στα πλαίσια του νόμου 3723/2008
«Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας». Οι μετοχές αυτές δεν έχουν
ορισμένη διάρκεια και είναι δεκτικές εξαγοράς από την Τράπεζα κατόπιν βέβαια των σχετικών εγκρίσεων
της Τραπέζης της Ελλάδος. Περαιτέρω οι προνομιούχες μετοχές της κατηγορίας αυτής έχουν σταθερή
μη σωρευτική απόδοση 10% εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του
κ.ν.2190/1920 και υπάρχουν κέρδη προς διανομή ή αποθεματικά που δύνανται να διανεμηθούν.
Συνεπώς για την καταβολή της σταθερής μη σωρευτικής απόδοσης απαιτείται προηγούμενα έγκριση
από την Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τραπέζης. Τα προαναφερθέντα
εννοιολογικά χαρακτηριστικά των προνομιούχων μετοχών ως προς τη φύση, το είδος και τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων οδηγούν στην αναγνώριση των εν λόγω μετοχών ως στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων
και όχι υποχρέωσης.
Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4093/2012 προβλέπεται ότι η σταθερή απόδοση επί
των προνομιούχων μετοχών, τις οποίες κατέχει το ελληνικό δημόσιο στα πλαίσια του νόμου 3723/2008
κατά παρέκκλιση του κ.ν. 2190/1920 είναι καταβλητέα, με εξαίρεση την περίπτωση που η καταβολή
67

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε ΖΙ Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

του οικείου ποσού θα είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων
κεφαλαίων, του πιστωτικού ιδρύματος κάτω από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο.
Σημειώνεται ότι με βάση τον νόμο 3844/2010 και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του εν
λόγω νόμου, έχει προβλεφθεί επαύξηση της απόδοσης των προνομιούχων μετοχών κατά 2% ετησίως,
σε περίπτωση βέβαια που έχει παρέλθει πενταετία και η Τράπεζα δεν έχει προχωρήσει στην επαναγορά
των εν λόγω μετοχών. Τον Μάιο του 2014 έληξε το ειδικό ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου με το οποίο
είχαν καλυφθεί οι προνομιούχες μετοχές χωρίς η Τράπεζα να προβεί στην επαναγορά αυτών. Το
Ελληνικό Δημόσιο ως όφειλε μετά την λήξη του εν λόγω ειδικού ομολόγου προέβη στη κάλυψη των
προνομιούχων μετοχών καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα σε μετρητά. Η Τράπεζα έχει υποβάλει
έγγραφο αίτημα προς τις αρμόδιες αρχές για παράταση του προγράμματος έως την 31/12/2017
διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα πρόωρης επαναγοράς αυτών.
Βάσει των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 και της διάρθρωσης των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας σε
συνδυασμό με το νόμο 3723/2008 όπως ισχύει, και το άρθρο 44α του Κ.Ν. 2190/1920, δεν είναι
επιτρεπτή η διανομή μερίσματος τόσο για τους κατόχους κοινών μετοχών όσο για τους κατόχους
προνομιούχων μετοχών.
Ίδιες μετοχές
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ης Νοεμβρίου 2008 είχε αποφασιστεί ότι για
τον σκοπό διανομής μετοχών στους δικαιούχους του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης
(stock option) κατά το δεύτερο έτος ισχύος του ή και για τυχόν άλλη διανομή μετοχών ή δικαιωμάτων
προαίρεσης στο προσωπικό, η Τράπεζα θα προέβαινε έως την 31/08/2009 σε αγορά μέχρι ένα
εκατομμύριο (1.000.000) ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 0,73% του μετοχικού
κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, με εύρος τιμών αγοράς ανά μετοχή
μεταξύ των 1,30 ευρώ (κατώτατο όριο) και των 4,50 ευρώ (ανώτατο όριο).
Σε περίπτωση που οι αγορασθείσες κατά τα ανωτέρω ίδιες μετοχές θα παρέμεναν αδιάθετες, το
Διοικητικό Συμβούλιο είχε την ευχέρεια να θέσει σε μελλοντική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Τράπεζας το ζήτημα χρησιμοποίησης των μετοχών αυτών στο πλαίσιο μελλοντικού προγράμματος
παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών ή διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της Τράπεζας
ή και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 16 παρ. 3 εδ. β
του κ.ν. 2190/1920.
Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, τον Δεκέμβριο του 2008 πραγματοποιήθηκε η έναρξη του
προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Τράπεζας, με την αγορά μέχρι την 31/12/2008 συνολικά 5.700
μετοχών της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» από την Τράπεζα, συνολικής αξίας κτήσης
10.516 ευρώ, οι οποίες κατά την 31/12/2008 αντιπροσώπευαν ποσοστό της τάξης του 0,0042% του
συνόλου των κοινών μετοχών κατά την ίδια ημερομηνία.
Στην συνέχεια, και για το διάστημα από 01/01/2009 μέχρι και 18/02/2009 η Τράπεζα πραγματοποίησε
αγορές συνολικά 46.782 μετοχών της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», συνολικής αξίας
κτήσης 101.736,55 ευρώ. Σωρευτικά και μαζί με τις αγορές ιδίων μετοχών που πραγματοποιήθηκαν
εντός του Δεκεμβρίου του 2008, η Τράπεζα κατά την 31/12/2009 κατείχε 52.482 μετοχές της «Attica
Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», συνολικής αξίας κτήσης 112.252,55 € ευρώ, οι οποίες κατά την
31/12/2009 αντιπροσώπευαν ποσοστό της τάξης του 0,0214% του συνόλου των κοινών μετά
δικαιώματος ψήφου μετοχών. Μετά την πώληση των δικαιωμάτων που αντιστοιχούσαν στις μετοχές
αυτές κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων
της από 08/07/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η αξία κτήσης των ιδιοκατεχόμενων μετοχών της
Τράπεζας, διαμορφώθηκε τελικά σε 97.332,30 ευρώ για τις οποίες η Τράπεζα έχει δημιουργήσει ισόποσο
αποθεματικό και για το λόγο αυτό δεν εμφανίζεται στο κονδύλι των ιδίων κεφαλαίων.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
18/02/2013 με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων θεμάτων η συνένωση και μείωση του συνολικού
αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 7 παλαιές κοινές μετοχές για κάθε μία νέα
μετοχή, ο αριθμός των ιδίων μετοχών της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» διαμορφώθηκε
στις 07/06/2013 στο ύψος των 7.497 τεμαχίων με την ίδια αξία κτήσης ύψους 97.332,30 ευρώ. Οι ίδιες
μετοχές κατά την 30/09/2014 αντιπροσώπευαν ποσοστό της τάξης του 0,0005% του συνόλου των
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κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών. Σημειώνεται ότι κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν
ασκήθηκαν τα δικαιώματα που αντιστοιχούσαν στις ίδιες μετοχές για το λόγο ότι η Τράπεζα δεν προέβη
σε πώλησή τους λόγω του ότι το τίμημα αυτών ήταν ουσιαστικά μηδενικό.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3756/2009 «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την κεφαλαιαγορά,
φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης
ρευστότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε αγορά
ιδίων μετοχών κατά τη περίοδο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, η τελευταία πράξη
αγοράς ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα κατά την 18/02/2009.
Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με την απόφαση 1/503/13.3.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς η οποία δημοσιεύθηκε εντός του πρώτου τριμήνου του 2009, η αγορά ιδίων μετοχών
και η διακράτησή τους για μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας θεωρείται ως αποδεκτή
πρακτική αγοράς.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22/11/2015 με την
οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων θεμάτων η συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των
κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 19,6800000363493 παλαιές κοινές μετοχές για κάθε μία νέα
μετοχή, ο αριθμός των ιδίων μετοχών της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» διαμορφώθηκε
στις 22/11/2015 στο ύψος των 380 τεμαχίων με την ίδια αξία κτήσης ύψους 97.332,30 ευρώ. Οι ίδιες
μετοχές κατά την 31/12/2015 αντιπροσώπευαν ποσοστό της τάξης του 0,00002% του συνόλου των
κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών. Σημειώνεται ότι κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν
ασκήθηκαν τα δικαιώματα που αντιστοιχούσαν στις ίδιες μετοχές για το λόγο ότι η Τράπεζα δεν προέβη
σε πώλησή τους λόγω του ότι το τίμημα αυτών ήταν ουσιαστικά μηδενικό.
35. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικό αποθεματικό
Φορολογηθέντα αποθεματικά
Ειδικό αποθεματικό μείωσης μετοχικού
κεφαλαίου έτους 2015
Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας διαθέσιμων
προς πώληση αξιογράφων
Αποθεματικό για ίδιες μετοχές
Αποθεματικό αναλογιστικών κερδών / (ζημιών)
από καθορισμένα προγράμματα παροχών
Αποθεματικά

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2015

ΤΡΑΠΕΖΑ
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

6.994.245,79

6.979.281,58

6.773.266,61

6.773.266,61

15.233.652,64

15.233.652,64

15.233.652,64

15.233.652,64

229.941.036,11

0,00

229.941.036,11

0,00

(504.627,44)

(11.608.611,42)

(504.627,44)

(11.608.611,42)

97.332,30

97.332,30

97.332,30

97.332,30

(9.543.929,76)

(11.767.315,06)

(9.572.866,28)

(11.799.682,81)

242.217.709,63

(1.065.659,96)

241.967.793,94

(1.304.042,68)

Σε εφαρμογή του άρθρου 44 Κ.Ν. 2190/1920 αφαιρείται ετησίως το 5% των καθαρών κερδών της
Τράπεζας για το σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού. Η υποχρέωση για σχηματισμό Τακτικού
Αποθεματικού παύει όταν αυτό φτάσει στο 1/2 του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το καταστατικό
της Τράπεζας.
Σύμφωνα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 22/11/2015 αποφασίστηκε
η δημιουργία «Ειδικού αποθεματικού μέσω της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου» με σκοπό τη διαγραφή
ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Το αποθεματικό που σχηματίστηκε με αντίστοιχη μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου ήταν ύψους 388.510.531,80 ευρώ. Από το ύψος αυτό ποσό 158.569.495,69 ευρώ
μείωσε με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέρος των ζημιών προηγούμενων
χρήσεων, το δε υπόλοιπο μέρος 229.941.036,11 προορίζεται για τη διαγραφή του εναπομείναντος
υπολοίπου ζημιών προηγουμένων χρήσεων.
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Εξέλιξη αποθεματικού αξίας διαθεσίμων για πώληση αξιογράφων
(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από μεταβολές στην
εύλογη αξία μετά από φόρους
Μεταφορά αποθεματικού στα αποτελέσματα
μετά από φόρους
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

(11.608.611,42)

(9.825.893,37)

(11.608.611,42)

(9.825.893,37)

2.462.478,75

1.259.861,07

2.462.478,75

1.259.861,07

8.641.505,23

(3.042.579,12)

8.641.505,23

(3.042.579,12)

(504.627,44) (11.608.611,42)

(504.627,44) (11.608.611,42)

36. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική
Τράπεζα
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών
ιδρυμάτων
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

49.559.276,61

107.269.346,44

49.558.114,68

106.948.343,09

9.581.258,69

43.214.404,70

9.557.674,46

43.202.558,39

59.140.535,30 150.483.751,14

59.115.789,14 150.150.901,48

37. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Οι υποχρεώσεις του Ομίλου από συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, αφορούν αφενός κτίρια που η Τράπεζα
χρησιμοποιεί είτε ως υποκαταστήματα είτε ως γραφεία στα οποία στεγάζονται οι διοικητικές της
υπηρεσίες, αφετέρου κτίρια στα οποία στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες των λοιπών εταιρειών του
Ομίλου.
Το συνολικό ποσό των ελάχιστων μελλοντικών πληρωμών που θα κληθεί να καταβάλλει ο Όμιλος και η
Τράπεζα αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές του/της
Ομίλου/ Τραπεζα ως μισθωτής:

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Έως 1 έτος

5.850.848,52

5.011.944,61

5.731.550,32

42.004,00

Από 1 έως 5 έτη

21.372.611,99

16.245.793,45

20.821.856,56

4.908.536,09

Πλέον των 5 ετών
Σύνολο ελάχιστω ν μελλοντικώ ν
καταβολώ ν

13.582.003,06

7.945.729,28

13.454.629,66

15.854.517,37

40.805.463,57 29.203.467,34 40.008.036,54 20.805.057,46

Το συνολικό ποσό που έχει καταχωρηθεί ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 2015,
και αφορά την καταβολή μισθωμάτων, ανήλθε για τον Όμιλο στο ποσό των € 5.860.388,85 και για την
Τράπεζα στο ποσό των € 5.730.054,28.
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38. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Α1. Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

2.161.599,56

1.671.307,40

28.243.711,76

29.993.147,95

32.351.968,59 304.470.159,23

56.350.133,43 406.944.094,40

0,00

896.836,00

2.195,00

899.031,00

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Α3. Έσοδα

99.686,11

58.287,16

638.617,48

433.903,43

Έξοδα

6.530.343,36

6.967.760,43

8.659.601,33

10.723.011,12

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

812.512,62

958.691,97

627.747,81

754.496,70

1.645.969,23

1.551.754,34

1.612.822,40

1.525.997,18

Α2. Εκτός Ισολογισμού στοιχεία

Β.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Β1. Απαιτήσεις (δάνεια)
Υποχρεώσεις (καταθέσεις)

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Β2. Τόκοι έσοδα

34.961,60

36.613,00

29.954,57

30.693,00

Τόκοι έξοδα

21.037,12

17.639,88

20.931,45

17.546,07

1.012.843,97

1.030.402,08

673.010,03

685.641,34

607.332,76

627.376,99

253.207,35

206.701,20

1.620.176,73

1.657.779,07

926.217,38

892.342,54

Β3. Μισθοί και ημερομίσθια
Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.
Σύνολο αμοιβώ ν μελώ ν Διοικήσεω ς

Στις συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες περιλαμβάνονται οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου όπως
αυτές παρατίθενται στη σημείωση 21 καθώς και ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..
Οι συναλλαγές με μέλη Διοίκησης του Ομίλου αφορούν τα μέλη Δ.Σ. και τους Γενικούς Διευθυντές της
Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου. Όλα τα δάνεια προς τα μέλη Διοίκησης α) χορηγήθηκαν υπό
το σύνηθες επιχειρηματικό πλαίσιο, β) περιελάμβαναν τους ίδιους όρους, συμπεριλαμβανομένων του
επιτοκίου και των εξασφαλίσεων, με παρόμοια δάνεια που χορηγήθηκαν την ίδια περίοδο σε τρίτους και
γ) δεν εμπεριέχουν μεγαλύτερο από το σύνηθες κίνδυνο αποπληρωμής ή δεν περιλαμβάνουν άλλα
δυσμενή χαρακτηριστικά.
39. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στην ενοποίηση με την
μέθοδο της πλήρους ενσωμάτωσης κατά την κλειόμενη χρήση, καθώς και κατά την συγκριτική χρήση
που έληξε την 31/12/2014.
31/12/2015
Επωνυμία Εταιρείας
- Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ
- Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Επιχειρηματικών Συμμετοχών
- Attica Finance Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

- Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank
- Attica Funds PLC
- AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων

Χώρα
Έδρας

%
Συμμετοχής

Ελλάδα

100,00%

Ελλάδα

99,99%

Ελλάδα

55,00%

Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο
Ελλάδα

100,00%
99,99%
100,00%
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31/12/2014
Επωνυμία Εταιρείας
- Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ
- Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Επιχειρηματικών Συμμετοχών
- Attica Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
- Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank
- Attica Funds PLC
- AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων

Χώρα
Έδρας

%
Συμμετοχής

Ελλάδα

100,00%

Ελλάδα

99,99%

Ελλάδα

55,00%

Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο
Ελλάδα

100,00%
99,99%
100,00%

Έκθεση σε μη ενοποιημένα σχήματα ειδικής δομής
Ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής του ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, διαχειρίζεται 7 αμοιβαία
κεφάλαια συνολικού Ενεργητικού 59,3 εκατ. ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 που πληρούν τον
ορισμό των εταιριών/σχημάτων ειδικής δομής (structured entities) και αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία
σύνταξης οικονομικών καταστάσεων εάν ασκεί έλεγχο σε κάποιο από αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις
του IFRS 10. Ο Όμιλος, ως διαχειριστής των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει τη δυνατότητα κατεύθυνσης
των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν σημαντικά το ύψος των αποδόσεων τους, καθώς επιλέγει τις
επενδύσεις στις οποίες αυτά συμμετέχουν, πάντα όμως μέσα στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων
επενδύσεων που περιγράφονται στον κανονισμό του εκάστοτε αμοιβαίου κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, ο
Όμιλος διαθέτει εξουσία στα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια αλλά με σαφώς προσδιορισμένο εύρος
λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε μεταβλητές αποδόσεις από την ανάμειξη
του με τα αμοιβαία κεφάλαια καθώς λαμβάνει προμήθεια διαθέσεως, εξαγοράς και διαχείρισης αυτών,
οι οποίες κυμαίνονται στα συνήθη στην αγορά επίπεδα για αντίστοιχες υπηρεσίες. Ο Όμιλος διαθέτει και
άμεση επένδυση σε ορισμένα από τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία είναι ταξινομημένα
στο χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων προς πώληση επενδύσεων. Ωστόσο το ύψος της συγκεκριμένης
επένδυσης δεν είναι τέτοιο που να εκθέτει τον Όμιλο σε σημαντική μεταβλητότητα αποδόσεων σε σχέση
με τη συνολική μεταβλητότητα των αποδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Από την εξέταση των
ανωτέρω παραγόντων ο Όμιλος αξιολογεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων που
διαχειρίζεται ασκεί τα δικαιώματα λήψης αποφάσεων που του έχουν ανατεθεί προς όφελος των
μεριδιούχων, λειτουργώντας ως εκπρόσωπος που δεν ασκεί έλεγχο πάνω στα αμοιβαία κεφάλαια.
Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος δεν έχει αναλάβει καμία συμβατική υποχρέωση να παρέχει
χρηματοοικονομική υποστήριξη σε κάποιο από τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται, ούτε εγγυάται
τις αποδόσεις τους.
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40. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
40.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2015

ΤΡΑΠΕΖΑ
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Ενδεχόμενες υποχρεώ σεις
Εγγυητικές Επιστολές

375.993.366,33

417.488.939,75

375.993.366,33

417.491.134,75

3.573.533,40

5.983.163,91

3.573.533,40

5.983.163,91

62.254.850,89

72.174.130,77

62.254.850,89

72.174.130,77

441.821.750,62

495.646.234,43

441.821.750,62

495.648.429,43

- Με λήξη έως 1 έτος

98.792.596,65

161.598.155,33

98.792.596,65

161.598.155,33

- Με λήξη πλέον του 1 έτους

32.038.764,12

24.884.930,00

32.038.764,12

24.884.930,00

130.831.360,77

186.483.085,33

130.831.360,77

186.483.085,33

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
- Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου δανείων και
απαιτήσεων

0,00

32.500.000,00

0,00

32.500.000,00

- Λοιπά Δάνεια

0,00

284.767.000,00

0,00

284.767.000,00

- Ομόλογο του Ν. 3723/2008

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

Σύνολο δεσμεύσεω ν στην ΕΚΤ

0,00

817.267.000,00

0,00

817.267.000,00

5.042.000,00

0,00

5.042.000,00

0,00

44.672.585,00

0,00

44.672.585,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

Ενέγγυες Πιστώσεις
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από προθεσμιακές
συμβάσεις
Αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια

Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία

E.L.A.
-Αξιόγραφα Εμπορικού Χαρτοφυλακίου
- Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς
πώληση
- Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διακρατούμενων
μέχρι τη λήξη
- Ομόλογο του Ν. 3723/2008

215.000.000,00

0,00

215.000.000,00

0,00

1.380.134.271,00

0,00

1.380.134.271,00

0,00

Σύνολο δεσμεύσεω ν στον E.L.A.

1.654.848.856,00

0,00

1.654.848.856,00

0,00

Σύνολο δεσμευμένων περιουσιακών
στοιχείω ν

1.654.848.856,00

817.267.000,00

1.654.848.856,00

817.267.000,00

Υποχρεώσεις και δεσμεύσεις στοιχείων
ενεργητικού εκτός ενοποιημένης
κατάστασης οικονομικής θέσης

2.227.501.967,39 1.499.396.319,76

- Λοιπά Δάνεια

2.227.501.967,39 1.499.398.514,76

Κατά την 31/12/2015 έχουν δοθεί ως ενέχυρο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης
Ρευστότητας (E.L.A.) δάνεια και λοιποί χρεωστικοί τίτλοι συνολικής ονομαστικής αξίας 1.654.848.856,00
ευρώ, ποσό το οποίο συμπεριλαμβάνει και καλύμματα επί των ενεχύρων. Από το συνολικό ύψος των
ενεχύρων η Τράπεζα έχει την ευχέρεια να αντλήσει ρευστότητα μέχρι του ποσό των 1.007,1 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων έχει κάνει χρήση ποσό ύψους 780 εκατ. ευρώ.
40.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η Τράπεζα και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου για τις οποίες έχουν δικαιοδοσία οι ελληνικές φορολογικές
αρχές, έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3943/2011 και με την έκδοση της σχετικής έκθεσης
φορολογικής συμμόρφωσης οι χρήσεις 2011, 2012 και 2013 θεωρούνται περαιωμένες σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011. Όσον αφορά στο αποτέλεσμα του
φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2014, σύμφωνα με την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης που
χορηγήθηκε στην Τράπεζα, δεν υφίσταται κάποια ένδειξη η οποία να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
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Τράπεζα δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε ουσιώδη άποψη με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για
τα φορολογικά αντικείμενα, τα οποία καθορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης
που προβλέπεται στην υπ' αριθμ. ΠΟΛ 1159/22.07.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σε ότι
αφορά την κλειόμενη χρήση 2015 σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει χορηγηθεί η σχετική έκθεση
φορολογικής συμμόρφωσης λόγω μη υποβολής ακόμα της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Σε κάθε όμως περίπτωση δεν υφίστανται ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Τράπεζα δεν
έχει συμμορφωθεί από κάθε ουσιώδη άποψη στις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
Αναφορικά με τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου ανέλεγκτη φορολογικά είναι η χρήση 2010 για την οποία
έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ύψους ευρώ 47 χιλ. περίπου, ποσό που εκτιμάται ότι καλύπτει τυχόν
υποχρεώσεις μελλοντικής καταβολής. Επίσης ανέλεγκτη φορολογικά είναι και η εταιρεία Attica Bank
Properties Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων Α.Ε. για τη χρήση 2014, η οποία κατά τη χρήση αυτή δεν
πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου λόγω μικρότερου κύκλου εργασιών για να της χορηγηθεί έκθεση
φορολογικής συμμόρφωσης από τους ορκωτούς ελεγκτές.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012 το πιστωτικό υπόλοιπο
που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 και μετά των
Τραπεζών, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το μέρος που
οφείλεται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί επί τόκων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του Ελληνικού
Δημοσίου και ομολόγων ημεδαπών επιχειρήσεων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου,
συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη από τη
δημιουργία του πιστωτικού υπολοίπου, κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά.
40.3 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για δικαστικές αγωγές που έχουν εγερθεί κατά του συνόλου των εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με
γνωμάτευση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών το ποσό που εκτιμάται ότι θα προκύψει ως υποχρέωση
μελλοντικής καταβολής ανέρχεται σε ευρώ 3.427.911,66 τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Τράπεζα
και για το οποίο έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη. Το αντίστοιχο ποσό για τον Όμιλο κατά την
31/12/2014 ήταν ευρώ 2.939.097,64, εκ των οποίων πόσο ευρώ 2.933.674,43 αφορούσε στην Τράπεζα.
40.4 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Για την κατηγορία αυτή, το ύψος της πρόβλεψης που έχει σχηματισθεί ανέρχεται σε 14.270.142,14
ευρώ εκ των οποίων ποσό 14.020.142,14 αφορά την Τράπεζα. Από το συνολικό ποσό των προβλέψεων
ποσό 5.772.210,28 ευρώ, τόσο σε επίπεδο Τράπεζας όσο και σε επίπεδο Ομίλου, αφορά σε υποθέσεις
υπεξαίρεσης από καταστήματα δικτύου της Τράπεζας, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της δικαστικής
διεκδίκησης. Το δε υπόλοιπο ποσό ύψους 8.497.931,86 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 8.247.931,86 αφορά
την Τράπεζα, αποτελεί κυρίως πρόβλεψη για ενδεχόμενη μη εισπραξιμότητα από οριστικές απαιτήσεις
έναντι του Ελληνικού Δημοσίου λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα.

41. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Ο Όμιλος, εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι σημαντικότεροι από τους οποίους
είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, δηλαδή ο κίνδυνος από τις μεταβολές σε
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές αγοράς, ο λειτουργικός κίνδυνος καθώς και ο κίνδυνος
ρευστότητας. Ο Όμιλος έχει αναπτύξει διάφορους μηχανισμούς για την παρακολούθηση και την
διαχείριση των κινδύνων, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση υπερβολικών κινδύνων.
Στον Όμιλο λειτουργεί ανεξάρτητη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων ενώ είναι θεσμοθετημένος ο ρόλος
της και σε όλες τις ανώτατες επιτροπές της τράπεζας που σχετίζονται με την ανάλυση και διαχείριση
των κινδύνων. Βασικός της ρόλος είναι η παρακολούθηση όλων των κινδύνων στους οποίους μπορεί να
εμπλακεί ο Όμιλος και η διατήρηση του επιπέδου ανάληψης επιχειρηματικών κινδύνων εντός των
προκαθορισμένων ορίων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την έγκριση και την περιοδική αναθεώρηση του προφίλ
κινδύνου που αναλαμβάνει ο Όμιλος (risk-appetite). Πιο συγκεκριμένα το ΔΣ παρακολουθεί τον κίνδυνο
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συνολικά, επιλέγει τα πρόσωπα και τα όργανα που έχουν την αρμοδιότητα για την διαχείριση των
κινδύνων που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και αναθέτει στις αρμόδιες επιτροπές και διευθύνσεις ευθύνες για
την υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών διαχείρισης κινδύνων. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων έχει
την ευθύνη επαρκούς ενημέρωσης του Δ.Σ., για όλα τα θέματα που αφορούν στη στρατηγική ανάληψης
κινδύνων και στο επίπεδο ανοχής τους, κατά την εκτέλεση των επιχειρησιακών του καθηκόντων.
Πιστωτικός Κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί την πιο σημαντική πηγή κινδύνου και η συστηματική παρακολούθηση
καθώς και η αποτελεσματική διαχείρισή του θεωρείται πρωταρχικός στόχος του Ομίλου. Για σκοπούς
καλύτερης διαχείρισης υπάρχει συνεχής αναθεώρηση των πιστωτικών πολιτικών του Ομίλου και
παρακολούθηση συμμόρφωσης των σχετικών υπηρεσιακών μονάδων με τις πολιτικές αυτές.
Στις χορηγήσεις της καταναλωτικής και της στεγαστικής πίστης εφαρμόζεται σύστημα αξιολόγησης της
πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών (credit scoring) που καλύπτει τις πιστωτικές κάρτες και τα
δανειακά προϊόντα. Το σύστημα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου είναι 7-βάθμιας κλίμακας
(A/B/C/D/E/F/G) και κατατάσσει τους πελάτες σε βαθμίδες πιστοληπτικής ικανότητας (rating). Η
επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων διενεργείται ετησίως μέσω της
τεκμηρίωσης των υποδειγμάτων (validation).
Μεγάλη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων στον τομέα των
επιχειρηματικών δανείων και στον τομέα της καταναλωτικής-στεγαστικής πίστης. Με την χρήση
αναπτυγμένων συστημάτων για την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και την αξιολόγηση των
πιστούχων με βάση ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια οι πιστωτικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν
διαπιστώνονται και αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά.
Για τις επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη οι εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις του Ε.Ο.Π.Α «ICAP
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ο οποίος έχει
αναγνωριστεί από την ΤτΕ σύμφωνα με την απόφαση 262/8/26.6.2008. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα
αξιολόγησης είναι 11-βάθμιας κλίμακας (AA/A/BB/B/C/D/E/F/G/H/NR/NC/NT) και κατατάσσει τις
εταιρείες σε βαθμίδες πιστοληπτικής ικανότητας (rating) και βοηθά στην ορθολογιστική τιμολόγηση
σύμφωνα με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Η επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των
πιστούχων διενεργείται κάθε ημερομηνία συντάξεως οικονομικών καταστάσεων.
Για την έγκριση του τραπεζικού χαρτοφυλακίου των δανείων αρμοδιότητα έχουν οι Διευθύνσεις Πίστης
Επιχειρήσεων και Πίστης Ιδιωτών οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τις επιχειρησιακές μονάδες εσόδων
της Τράπεζας. Για δε τις χορηγήσεις που ξεπερνούν τα εγκριτικά όρια των Δ/νσεων αυτών αρμοδιότητα
έχουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο Πιστοδοτήσεων ή το ΔΣ της Τράπεζας.
Κίνδυνος απομείωσης αξίας

Η διαδικασία εκτίμησης επισφάλειας στηρίζεται απόλυτα σε στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας ενώ
επίσης τηρούνται ιστορικά στοιχεία αθέτησης πληρωμής και διασφαλιστικής αξίας των καλυμμάτων
όπως προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Ο Όμιλος διαχωρίζει για εποπτικούς σκοπούς τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σύμφωνα με
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:
x
x

Ανοίγματα που έχουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.
θεωρείται ότι ο οφειλέτης δεν είναι πιθανό να εκπληρώσει πλήρως τις πιστωτικές του
υποχρεώσεις χωρίς τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη
οποιουδήποτε καθυστερούμενου ποσού ή από τον αριθμό των ημερών καθυστέρησης.

Στις ενδείξεις αδυναμίας πληρωμής κατατάσσονται οι εξής περιπτώσεις
x

η πιστωτική υποχρέωση έχει χαρακτηριστεί ως μη εκτοκιζόμενη
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x
x
x
x
x

το ίδρυμα αναγνωρίζει μια σημαντική προσαρμογή πιστωτικού κινδύνου (πρόβλεψη
απομείωσης) η οποία δικαιολογείται από τη διαπίστωση σημαντικής επιδείνωσης της
ποιότητας της πίστωσης από το χρόνο της χορήγησής της
η πιστωτική υποχρέωση πωλείται με σημαντική ζημιά.
η Τράπεζα συναινεί στην επείγουσα αναδιάρθρωση της πιστωτικής υποχρέωσης, η οποία είναι
πιθανό ότι θα οδηγήσει στη μείωσή της λόγω διαγραφής ή αναδιάταξης σημαντικού τμήματος
του κεφαλαίου, των τόκων ή των προμηθειών.
έχει ζητηθεί η κήρυξη σε πτώχευση του πιστούχου ή η εφαρμογή ανάλογου μέτρου ως προς
την πιστωτική του υποχρέωση.
ο πιστούχος έχει ζητήσει να κηρυχθεί ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί σε παρόμοιο
καθεστώς προστασίας προκειμένου να αποφύγει ή να καθυστερήσει την αποπληρωμή
πιστωτικής του υποχρέωσης, τις απαιτήσεις και τα λοιπά ανοίγματα.

Σε περίπτωση τα ανοίγματα εντός ισολογισμού σε έναν οφειλέτη εμφανίζουν καθυστέρηση άνω των 90
ημερών και η ακαθάριστη λογιστική αξία των ανοιγμάτων σε υπερημερία αντιπροσωπεύει περισσότερο
από το 20% της ακαθάριστης λογιστικής αξίας όλων των ανοιγμάτων εντός ισολογισμού έναντι του εν
λόγω οφειλέτη, θεωρούνται ως μη εξυπηρετούμενα όλα τα ανοίγματα εντός και εκτός ισολογισμού
έναντι του εν λόγω οφειλέτη. Όταν ένας οφειλέτης ανήκει σε όμιλο, αξιολογείται η ανάγκη να θεωρηθούν
επίσης και τα ανοίγματα σε άλλες οντότητες του ομίλου ως μη εξυπηρετούμενα, εκτός από ανοίγματα
που επηρεάζονται από μεμονωμένες διαφορές που δεν σχετίζονται με τη φερεγγυότητα του
αντισυμβαλλομένου
Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πιστούχους διενεργούνται όταν υπάρχουν
αντικειμενικές ενδείξεις ότι καθίσταται αμφίβολη η είσπραξη μέρους ή συνόλου των οφειλόμενων
ποσών. Συμβάντα που αποτελούν το έναυσμα για τη διενέργεια ελέγχου απομείωσης (trigger events)
αποτελούν τα εξής:
x
x
x
x
x

Αθέτηση των όρων του δανείου από τους πελάτες.
Ενδείξεις αδυναμίας πληρωμής από τον πιστούχο.
Αναδιαπραγμάτευση του δανείου με βάση όρους τους οποίους ο Όμιλος δεν θα εξέταζε υπό
φυσιολογικές συνθήκες.
Γεγονότα που έχουν επίπτωση στην μη-ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων (επιδείνωση
χρηματοοικονομικής θέσης πιστούχου, κήρυξη σε πτώχευση, κ.α.)
Εξαφάνιση ενεργής αγοράς για το στοιχείο εξασφάλισης του δανείου.

Η διαδικασία υπολογισμού προβλέψεων απομείωσης από τον Όμιλο αποτελεί μια διαδικασία η οποία
συμπεριλαμβάνει τις κάτωθι προδιαγραφές
x
x
x

x
x
x
x
x

Λεπτομερή ανάλυση ολόκληρου του δανειακού χαρτοφυλακίου η οποία πραγματοποιείται σε
τακτική βάση.
Πρόσφατα και αξιόπιστα στοιχεία αναφορικά με την πιστωτική ποιότητα του χαρτοφυλακίου τα
οποία ενσωματώνουν το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων οι οποίοι
επηρεάζουν την εισπραξιμότητα ενός δανείου.
Διαδικασία αναγνώρισης των δανείων τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο απομείωσης
σε ατομική βάση και κατηγοριοποίηση του λοιπού χαρτοφυλακίου σε δάνεια με παρόμοια
χαρακτηριστικά κινδύνου (π.χ τύπος δανείου, τύπος προϊόντος, κατηγορία πιστωτικής
ποιότητας, τύπος κάλυψης και status επισφάλειας) για αξιολόγηση και ανάλυση σε συλλογική
βάση.
Ενσωμάτωση τρεχόντων αξιών καλυμμάτων οι οποίες λαμβάνουν υπόψη και τα κόστη
εκποίησης τους (Collateral Disposition Costs).
Διαδικασία για την εκτίμηση ζημιάς και τον υπολογισμό απομείωσης των δανείων τα οποία
υποβάλλονται σε εξατομικευμένο έλεγχο απομείωσης.
Μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία τα δάνεια τα οποία έχουν υποβληθεί σε εξατομικευμένο
έλεγχο απομείωσης, για τα οποία όμως δεν έχει προκύψει ζημιά απομείωσης,
κατηγοριοποιούνται περαιτέρω για αξιολόγηση και ανάλυση σε συλλογική βάση.
Διαδικασία διαγραφών μη εισπράξιμων δανείων.
Μεθοδολογία ενσωμάτωσης των υπολογιζόμενων προβλέψεων απομείωσης στις λογιστικές
καταστάσεις σε συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομο-κανονιστικό πλαίσιο.

Για τον υπολογισμό της απομείωσης της αξίας των χορηγήσεων ο Όμιλος διενεργεί κάθε ημερομηνία
συντάξεως οικονομικών καταστάσεων έλεγχο απομείωσης (impairment test). Οι προβλέψεις
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απομείωσης διακρίνονται σε Ειδικές και Γενικές προβλέψεις. Ο έλεγχος απομείωσης γίνεται σε 2 στάδια
κατ εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΛΠ 39)
ΒΗΜΑ 1: Ειδικός Έλεγχος Απομείωσης.
x

x
x

Όλα τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πελάτες που θεωρούνται σημαντικά σε ατομικό επίπεδο,
αξιολογούνται κατά περίπτωση, για ύπαρξη αντικειμενικής απόδειξης απομείωσης (ζημιογόνα
γεγονότα) τουλάχιστον σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Εξετάζεται εάν υπάρχουν βάσιμες
ενδείξεις για πιθανές ζημιές στο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων σε πελάτες, μεμονωμένα, για
χορηγήσεις που θεωρούνται από μόνες τους σημαντικές. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την
οικονομική θέση του πιστούχου, τις λειτουργικές πηγές εξυπηρέτησης, το ιστορικό
αποπληρωμής, τη ρευστοποιήσιμη αξία των εξασφαλίσεων και την πιθανότητα στήριξης από
φερέγγυους εγγυητές.
Εάν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη απομείωσης, αναγνωρίζεται ζημιά απομείωσης εφόσον η
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι υψηλότερη από την παρούσα αξία των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών.
Για πιστώσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί εξασφαλίσεις, λαμβάνεται υπόψη η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία των εξασφαλίσεων. Η αξία των εξασφαλίσεων που χρησιμοποιείται στον
υπολογισμό απομείωσης αντανακλά τις ταμειακές ροές που μπορεί να προκύψουν από την
κατάσχεση, μειωμένες κατά το κόστος απόκτησης και πώλησης αυτών. Η αξία των
εξασφαλίσεων αξιολογείται αρχικά κατά την χορήγηση του δανείου και μετέπειτα βάσει του
Κανονισμού Πιστοδοτήσεων της τράπεζας καθώς και πιο συχνά όταν οι συνθήκες της αγοράς
υπόκεινται σε σημαντική μεταβολή.

ΒΗΜΑ 2: Γενικός Έλεγχος Απομείωσης.
x

x

x
x

Εάν δεν υπάρχει ένδειξη απομείωσης για ένα ειδικά ελεγχόμενο δάνειο τότε αυτό
συμπεριλαμβάνεται σε μια ομάδα δανείων με παρόμοια χαρακτηριστικά κινδύνου και γίνεται
συλλογικός έλεγχος απομείωσης. Παραδείγματα κοινών χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου
είναι
o Το ποσοστό κάλυψης του δανείου από εξασφαλίσεις (Loan to Value)
o Οι εκτιμώμενες πιθανότητες αθέτησης ή βαθμίδες πιστωτικού κινδύνου,
o Το είδος του δανείου (Επιχειρηματικό, Πιστωτική Κάρτα, Καταναλωτικό κλπ).
o Οι μέρες καθυστέρησης
o Η λήξη του δανείου (Μακροπρόθεσμα, Βραχυπρόθεσμα)
o Το είδος της εξασφάλισης
o Το είδος του αντισυμβαλλομένου (πχ ΜΜΕ, Μεγάλη Εταιρεία, Δημόσιο κλπ).
Για τις χορηγήσεις αυτές γίνεται ομαδοποίηση των δανείων και απαιτήσεων σε ομάδες με
παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου οι οποίες αξιολογούνται για ύπαρξη
απομείωσης με βάση την εκτίμηση του Ομίλου σε ότι αφορά στην ιστορική εμπειρία ζημιών που
παρουσιάστηκαν από τις ομάδες αυτές. Αντικειμενική απόδειξη απομείωσης μπορεί να υπάρχει
για μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, ακόμα και εάν δεν υπάρχει για
ένα μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο της ομάδας αυτής
Τα ιστορικά ποσοστά ασυνέπειας ανά κατηγορία χαρτοφυλακίου προσαρμόζονται ανάλογα με
τις τάσεις και συνθήκες, που επικρατούν κατά την ημερομηνία αξιολόγησης, οι οποίες ενδέχεται
να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων.
Σημειώνεται ότι ο Γενικός Έλεγχος δεν συμπεριλαμβάνει δάνεια για τα οποία έχει ήδη
αναγνωριστεί Ειδική πρόβλεψη απομείωσης.

Η αξιολόγηση του δανειακού χαρτοφυλακίου για τον υπολογισμό προβλέψεων απομείωσης πέραν
ποσοτικών δεδομένων λαμβάνει υπόψη και ποιοτικές αξιολογήσεις δεδομένου ότι τα ιστορικά δεδομένα
μπορεί να απεικονίζουν τον βαθμό επικινδυνότητας του χαρτοφυλακίου σε περιορισμένο βαθμό.
Παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως δύναται να επηρεάσουν τις ως άνω αναφερόμενες ποιοτικές
αξιολογήσεις είναι οι εξής
x
x
x

Αλλαγές στην πολιτική δανειοδοτήσεων, διαγραφών και διαχείρισης καθυστερήσεων
(Collection).
Μεταβολές στις διεθνείς και εγχώριες οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες
συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς.
Αλλαγές στην εξέλιξη των επισφαλών απαιτήσεων και των δανείων χαμηλής πιστοληπτικής
ικανότητας καθώς και στους όρους αναδιάρθρωσης δανειακών απαιτήσεων.
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x
x

Η επίδραση του κινδύνου συγκέντρωσης στο προφίλ πιστωτικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου
του Ομίλου.
Οι επιδράσεις εξωτερικών παραγόντων όπως ο ανταγωνισμός και το εκάστοτε
νομοκανονιστικό πλαίσιο.

Στην παρούσα χρήση διενεργήθηκε μεμονωμένος έλεγχος απομείωσης σε χορηγήσεις ύψους 1.454,1
εκατ. ευρώ που αφορούν κατά κύριο λόγο σε χορηγήσεις σε επιχειρήσεις και συλλογικός έλεγχος
απομείωσης σε χορηγήσεις ύψους 648,9 εκατ. ευρώ.
Πρακτικές και διαχείριση πιστοδοτήσεων που υπάγονται σε καθεστώς αναδιάρθρωσης

Για ορισμένα από τα δάνεια για τα οποία, λόγω κάποιας δυσμενούς αλλαγής στην οικονομική
κατάσταση του οφειλέτη, διαφαίνεται ότι είναι ευλόγως πιθανό να μην αποπληρωθούν σύμφωνα με
τους αρχικούς όρους της σύμβασης, ο Όμιλος προβαίνει σε τροποποίηση των όρων τους,
προσφέροντας στον οφειλέτη όρους τους οποίους δεν θα πρόσφερε για νέα δάνεια με τα ίδια
χαρακτηριστικά κινδύνου. Η μεταβολή αυτή των όρων (παραχώρηση) δεν δικαιολογείται από κάποια
βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας του πιστούχου ή από μεταβολές στις τιμές της αγοράς ή στην
πιστοδοτική πολιτική του πιστωτικού ιδρύματος, καθόσον η αναδιάρθρωση αποσκοπεί στην
διευκόλυνση της αποπληρωμής τμήματος τουλάχιστον των οφειλών του πιστούχου.
Η αναδιάρθρωση οφειλών συνίσταται σε παραχωρήσεις προς έναν οφειλέτη που αντιμετωπίζει ή
πρόκειται να αντιμετωπίσει δυσχέρειες όσον αφορά την εκπλήρωση των οικονομικών του
υποχρεώσεων. Αυτές οι παραχωρήσεις αφορούν στα εξής
x

x

x
x
x
x

τροποποίηση των προηγούμενων όρων και προϋποθέσεων μιας σύμβασης τους οποίους
θεωρείται ότι δεν είναι σε θέση να τηρήσει ο οφειλέτης, λόγω των οικονομικών του δυσχερειών,
με αποτέλεσμα την ανεπαρκή ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους. Η τροποποίηση αυτή δεν
θα είχε παραχωρηθεί εάν ο οφειλέτης δεν αντιμετώπιζε οικονομικές δυσχέρειες.
συνολική ή μερική αναχρηματοδότηση μιας σύμβασης προβληματικού χρέους, η οποία δεν θα
είχε χορηγηθεί εάν ο οφειλέτης δεν αντιμετώπιζε οικονομικές δυσχέρειες. Ως
αναχρηματοδότηση νοείται η χρήση δανειακών συμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η
πλήρης ή μερική αποπληρωμή άλλων δανειακών συμβάσεων, με ισχύοντες όρους τους
οποίους δεν είναι σε θέση να τηρήσει οφειλέτης.
διαφορά υπέρ του οφειλέτη μεταξύ των τροποποιημένων όρων της σύμβασης και των
προηγούμενων όρων της σύμβασης·
συμπερίληψη, σε τροποποιημένη σύμβαση, ευνοϊκότερων όρων απ’ ότι θα μπορούσαν να
είχαν λάβει άλλοι οφειλέτες με παρόμοιο προφίλ κινδύνου εκείνη τη χρονική στιγμή.
η τροποποίηση που έχει επέλθει σε μια σύμβαση συνεπάγεται ολική ή μερική ακύρωση με
διαγραφή του χρέους·
η Τράπεζα εγκρίνει τη χρήση ενσωματωμένων ρητρών ανοχής για έναν οφειλέτη, ο οποίος
αδυνατεί να εξυπηρετήσει το άνοιγμα ή που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αδυνατεί να
εξυπηρετήσει το άνοιγμα χωρίς τη χρήση των εν λόγω ρητρών·

Τα χρηματοδοτικά ανοίγματα θεωρούνται ως αναδιαρθρωμένα, όταν έχουν γίνει παραχωρήσεις,
ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιουδήποτε καθυστερούμενου ποσού ή την ταξινόμηση των
ανοιγμάτων ως απομειωμένης αξίας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, ή ως σε αθέτηση.
Τα ανοίγματα δεν αντιμετωπίζονται ως αναδιαρθρωμένα, όταν ο οφειλέτης δεν αντιμετωπίζει
οικονομικές δυσχέρειες. Παραδείγματα ενδείξεων δυσχερειών όσον αφορά την εκπλήρωση των
οικονομικών υποχρεώσεων και χειροτέρευσης της οικονομικής κατάστασης του πιστούχου,
περιλαμβάνουν τα εξής:
x
x
x
x

Ουσιαστική καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην εξυπηρέτηση του δανείου η οποία
υφίσταται κατά τη χρονική στιγμή της ρύθμισης.
Ουσιαστική χειροτέρευση των οικονομικών στοιχείων του οφειλέτη (μείωση του εισοδήματος,
των κερδών/ του κύκλου εργασιών), ιδιαίτερα αν παρουσιάζουν και τάση επιδείνωσης.
Ύπαρξη γεγονότων που έχουν επηρεάσει δυσμενώς την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη
(ενδεικτικά αναφέρονται η παύση εργασιών βασικού πελάτη του οφειλέτη, καταστροφή
εγκαταστάσεων, απόλυση από εργασία κ.α.)
Μικρές επαναλαμβανόμενες ουσιαστικές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση του δανείου που
δημιουργούν αρνητική εικόνα στη συμπεριφορά του πιστούχου.
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x
x

Ουσιαστική υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του πιστούχου (credit rating
downgrade).
Ύπαρξη άλλων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το πιστωτικό ίδρυμα.

Στην περίπτωση αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τα ανοίγματα αυτά θεωρείται
ότι έχουν παύσει να είναι μη εξυπηρετούμενα, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
x
x
x

η αναδιάρθρωση δεν συνεπάγεται την αναγνώριση απομείωσης ή αθέτησης·
έχει παρέλθει ένα έτος από την αναδιάρθρωση
δεν υπάρχει μετά την αναδιάρθρωση κανένα καθυστερούμενο ποσό πληρωμής ή ανησυχία
όσον αφορά την πλήρη αποπληρωμή του ανοίγματος, σύμφωνα με τους όρους κατόπιν της
ανοχής. Η μη ύπαρξη ανησυχιών προσδιορίζεται μετά από ανάλυση της χρηματοοικονομικής
κατάστασης του οφειλέτη. Μπορεί να θεωρηθεί ότι παύουν να υφίστανται ανησυχίες όταν ο
οφειλέτης έχει καταβάλει, μέσω των τακτικών πληρωμών του, σύμφωνα με τους όρους της
αναδιάρθρωσης, συνολικό ποσό ύψους ίσου με το ποσό που ήταν προηγουμένως
καθυστερούμενο (όπου υπήρχαν καθυστερούμενα ποσά) ή που έχει διαγραφεί (όπου δεν
υπήρχαν καθυστερούμενα ποσά) στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης, ή ο οφειλέτης έχει
καταδείξει με άλλον τρόπο την ικανότητά του να συμμορφωθεί με τους όρους της
αναδιάρθρωσης.

Για τα αναδιαρθρωμένα δάνεια ο Όμιλος ακολουθεί παρόμοιες διαδικασίες αξιολόγησης της
οικονομικής κατάστασης του πιστούχου με αυτές που ακολουθεί για δάνεια που δίνονται για πρώτη
φορά, ενώ η παρακολούθηση των οφειλών γίνεται πιο συστηματικά. Αυτό σημαίνει ότι ο Όμιλος
διενεργεί τουλάχιστον τα ακόλουθα:
x
x
x

x
x

Κατά την επαναδιαπραγμάτευση των όρων, προβαίνει σε επαναξιολόγηση της οικονομικής
κατάστασης του οφειλέτη λαμβάνοντας υπόψη όλες τις οικονομικές ή άλλες παραμέτρους που
επηρεάζουν την πιστοληπτική του ικανότητα.
Ελέγχει το δείκτη δανειακών υποχρεώσεων προς το εισόδημα (PTI) και τον δείκτη Δάνειο προς
Αξία Εξασφάλισης (LTV).
Παρακολουθεί συστηματικά τυχόν μεταβολές στα οικονομικά και λοιπά στοιχεία του
δανειολήπτη ή αντίστοιχα τη συναλλακτική συμπεριφορά του πελάτη στην περίπτωση της
λιανικής τραπεζικής, τουλάχιστον για τρία έτη ή μέχρι να εξαλειφθούν οι λόγοι που
υπαγόρευσαν την αναδιάρθρωση.
Διαθέτει καταγεγραμμένες πολιτικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση των δανείων που
τελούν υπό ρύθμιση και υιοθετεί ασφαλιστικές δικλείδες που διασφαλίζουν σε ικανοποιητικό
βαθμό ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες αυτές ακολουθούνται.
Τα δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί παρακολουθούνται ως ειδικές κατηγορίες, διακριτά στο
μηχανογραφικό σύστημα του Ομίλου ενώ αντιμετωπίζονται όπως τα δάνεια που έχουν
περιέλθει σε προσωρινή καθυστέρηση.

Η ταξινόμηση στα ανοίγματα σε αναδιάρθρωση διακόπτεται, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
x
x
x
x

η σύμβαση θεωρείται εξυπηρετούμενη, ακόμη και όταν έχει αναταξινομηθεί από την κατηγορία
μη εξυπηρετούμενων, αφού η ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη έδειξε ότι δεν
πληρούσε πλέον τις προϋποθέσεις για να θεωρείται μη εξυπηρετούμενη.
έχει παρέλθει ελάχιστη διετής περίοδος αναστολής από την ημερομηνία που το άνοιγμα σε
αναδιάρθρωση θεωρήθηκε εξυπηρετούμενο.
έχουν πραγματοποιηθεί τακτικές πληρωμές σημαντικού ποσού κεφαλαίου ή τόκων,
τουλάχιστον κατά το ήμισυ της περιόδου αναστολής.
κανένα από τα ανοίγματα έναντι του οφειλέτη δεν εμφανίζει καθυστέρηση άνω των 30 ημερών
στο τέλος της περιόδου αναστολής.

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις στο τέλος της περιόδου αναστολής,
το άνοιγμα εξακολουθεί να προσδιορίζεται ως αναδιαρθρωμένο εξυπηρετούμενο υπό αναστολή, έως
ότου εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αξιολογούνται τουλάχιστον σε τριμηνιαία
βάση.
Οι αναδιαρθρώσεις δανείων αποτελούν για την Τράπεζα αντικειμενικές ενδείξεις (trigger events) που
οδηγούν στη διενέργεια ελέγχου απομείωσης (impairment test) και ακολουθούνται οι κανόνες που
περιγράφονται κατά τα δύο στάδια του Ειδικού και του Γενικού Ελέγχου Απομείωσης. Τα
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αναδιαρθρωμένα δάνεια ταξινομούνται με βάση την ίδια κλίμακα πιστοληπτικής αξιολόγησης με το
υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας.
Κίνδυνος συγκέντρωσης

Ο καθορισμός των ορίων στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο γίνεται με κριτήριο την ορθολογική διασπορά
των κεφαλαίων του Ομίλου και την αποφυγή των συγκεντρώσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας,
σε γεωγραφικές περιοχές ή σε συνδεδεμένα αντισυμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψιν:
x Κλαδικές μελέτες αναφορικά με τον βαθμό πιστωτικής επικινδυνότητας προκειμένου να
εντοπιστούν επικίνδυνοι κλάδοι στους οποίους πρέπει να περιοριστεί η πιστωτική επέκταση.
x Αξιολόγηση του κινδύνου συγκέντρωσης που μπορεί να προκύψει από ανοίγματα σε
συγκεκριμένους πελάτες ή ομάδες συνδεδεμένων πελατών (group) και/ή ανοίγματα σε ομάδες
αντισυμβαλλόμενων των οποίων η πιθανότητα αθέτησης επηρεάζεται από κοινούς παράγοντες
όπως: μακροοικονομικό περιβάλλον, γεωγραφική θέση, κλάδο δραστηριότητας, νόμισμα,
χρησιμοποίηση τεχνικών μείωσης κινδύνου.
x Διενέργεια stress test και τη χρήση των αποτελεσμάτων τους στη διαμόρφωση συστήματος
ορίων.
Κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης των ανοιγμάτων βάσει της γεωγραφικής τους κατανομής δεν
προέκυψαν συγκεντρώσεις, πλην της Αττικής οι οποίες όμως είναι αναμενόμενες λόγω της δομής της
ελληνικής οικονομίας.
Κίνδυνος Αγοράς

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους αγοράς που προέρχονται από τη μεταβολή της εύλογης αξίας των
χρηματοοικονομικών μεγεθών εξαιτίας δυσμενών αλλαγών στις μεταβλητές της αγοράς όπως αλλαγές
στα επιτόκια, στις χρηματιστηριακές αξίες και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Ο Όμιλος έχει ορίσει εσωτερικές διαδικασίες για τα όρια διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Διαθεσίμων αναφορικά με τον έλεγχο του κινδύνου αγοράς. Στα πλαίσια της διαχείρισης του κινδύνου
αγοράς αναπτύσσονται τεχνικές για την αντιστάθμιση των κινδύνων αυτών και παρακολουθείται η
αποτελεσματικότητα των αντισταθμίσεων και των τεχνικών μείωσης κινδύνου στα πλαίσια της πολιτικής
και της διαχείρισης των ορίων που έχουν καθορισθεί από το Συμβούλιο Διαχείρισης Ενεργητικού
Παθητικού.
Στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε στοιχεία που κατέχονται για εμπορία.
Αυτά τα στοιχεία αποτελούνται από αξίες που αγοράστηκαν με σκοπό την άμεση απόδοση κέρδους από
βραχυπρόθεσμες αυξομειώσεις των τιμών. Στο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται οι
διαθέσιμες προς πώληση και οι διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις.
Για την διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου έχει ορισθεί ένα πλαίσιο ορίων που έχει εγκριθεί από
Συμβούλιο Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού. Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει όρια κέρδους-ζημιάς,
ονομαστικά όρια (ανά νόμισμα, συνολικά, ημερήσια, ενδοημερήσια κα).
Για τον επιτοκιακό κίνδυνο χρησιμοποιούνται μέθοδοι μέτρησης του κινδύνου επιτοκίου που σχετίζονται
με τον κίνδυνο επανατιμολόγησης (repricing risk), τον κίνδυνο καμπυλών απόδοσης (yield curve risk),
τον κίνδυνο βάσης (basis risk) και τον κίνδυνο προαίρεσης (optionality).
Επιπλέον η Τράπεζα σε τακτά χρονικά διαστήματα προβαίνει σε αναλύσεις σεναρίων ακραίων
καταστάσεων και ανάλυση ευαισθησίας για την αλλαγή της οικονομικής αξίας των χαρτοφυλακίων που
θα επέλθει σε διάφορα σενάρια αλλαγών της καμπύλης επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και
των τιμών των μετοχών. Εφαρμόζεται ένα πλήθος σεναρίων τα οποία αντικατοπτρίζουν τις βέλτιστες
πρακτικές της αγοράς, τις εποπτικές απαιτήσεις και τις εκτιμήσεις των στελεχών και της Διοίκησης της
Τράπεζας αναφορικά με την εξέλιξη των μεγεθών της αγοράς.
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Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο σκοπός του Ομίλου κατά την διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας είναι η εξασφάλιση, στον
καλύτερο δυνατό βαθμό, της ύπαρξης ικανοποιητικής ρευστότητας με σκοπό την ικανοποίηση των
υποχρεώσεών του, τόσο υπό φυσιολογικές όσο και υπό ακραίες καταστάσεις, χωρίς δυσανάλογο
επιπρόσθετο κόστος.
Ο Όμιλος δίνει έμφαση στις πελατειακές καταθέσεις και προσπαθεί μέσα από τις πολιτικές του να τις
διατηρήσει ως πρωτεύουσα πηγή χρηματοδότησης του.
Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται από την Δ/νση Διαχείρισης Διαθεσίμων με βάση πολιτικές και
διαδικασίες οι οποίες εξετάζονται και εγκρίνονται από την ALCO. Επιπλέον ανά τακτά χρονικά
διαστήματα πραγματοποιούνται διάφορα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με βάση τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ομίλου και τις μεταβολές των χαρακτηριστικών και συνθηκών των
αγορών.
Ο Όμιλος στα πλαίσια της Διαδικασίας Αξιολόγησης Εσωτερικής Επάρκειας Ρευστότητας (ΔΑΕΕΡ)
αξιολογεί τις σχετικές με τον κίνδυνο ρευστότητας διαδικασίες, μέτρα, πολιτικές, μηχανισμούς ελέγχου,
δοκιμές ακραίων καταστάσεων κρίσης και το σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης ρευστότητας.
Επιπλέον η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης, εξετάζει τις
στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα για τη
συμμόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν4261/2014 και του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.575/2013 και αξιολογεί τους κινδύνους που έχουν ή πρόκειται να αναλάβουν.
Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι ο προσδιορισμός της επάρκειας των εσωτερικών συστημάτων των
πιστωτικών ιδρυμάτων για τη συνετή διαχείριση και την κάλυψη των κινδύνων τους.
Ειδικότερα αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας η Τράπεζα σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2614/07.04.2009
ανέπτυξε καταγεγραμμένη πολιτική Ρευστότητας την οποία και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Επιπλέον στα πλαίσια της ανωτέρω πράξης η Τράπεζα ανέπτυξε και υπέβαλε στο εποπτικό όργανο
εσωτερικά όρια ρευστότητας και σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης ρευστότητας (contingency
funding plan) λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ύψους δεσμευτικών γραμμών από άλλα πιστωτικά
ιδρύματα καθώς και τις επιπτώσεις στο κόστος χρηματοδότησης λόγω μείωσης ρευστότητας στο
σύνολο της αγοράς ή μιας υποβάθμισης του Ομίλου.
Λειτουργικός Κίνδυνος

Ο Λειτουργικός Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες ή
παραβιάσεις των διαδικασιών αυτών, ανθρώπινη συμπεριφορά, συστήματα ή από εξωτερικούς
παράγοντες. Στο πεδίο των λειτουργικών κινδύνων εμπίπτει και ο Νομικός Κίνδυνος.
Στα πλαίσια της εφαρμογής πιο εξελιγμένων προσεγγίσεων για την μέτρηση, αναγνώριση και διαχείριση
του Λειτουργικού Κινδύνου, ο Όμιλος αναπτύσσει διαδικασίες που αφορούν την χρήση από τις
επιχειρησιακές μονάδες του Ομίλου και της Δ/νσης Διαχείρισης Κινδύνων:
-

Εκθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
Βασικούς Δείκτες Λειτουργικού Κινδύνου.
Βάση δεδομένων καταγραφής και παρακολούθησης κινδύνων.

Πέραν του μελλοντικού σχεδιασμού για τον λειτουργικό κίνδυνο, στην παρούσα φάση μεγάλη σημασία
δίνεται επίσης στη διαχείριση των διαδικασιών, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην δημιουργία
ορίων και στη δημιουργία σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί την κεφαλαιακή επάρκεια σε τακτά χρονικά
διαστήματα και υποβάλλει τα στοιχεία υπολογισμού αυτής ανά τρίμηνο στην Τράπεζα της Ελλάδος, η
οποία αποτελεί και την εποπτεύουσα αρχή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, ορίζεται ως ο λόγος των εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων προς τα
στοιχεία Ενεργητικού καθώς και τα εκτός Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στοιχεία, σταθμισμένα κατά
τον κίνδυνο που αυτά περικλείουν.
Ο βασικός στόχος του Ομίλου συνίσταται στην διατήρηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με
το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο όπως αυτό ορίζεται από τις εποπτικές αρχές της χώρας, στην
δυνατότητα του Ομίλου να συνεχίζει χωρίς προσκόμματα τις δραστηριότητες του και στη διατήρηση
της κεφαλαιακής βάσης σε τέτοιο επίπεδο, το οποίο δεν θα συνιστά εμπόδιο στην επίτευξη του
επιχειρηματικού σχεδίου του.
Πέραν των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων ο Όμιλος κατ’ εφαρμογή του Νόμου Ν.4261/2014
διαθέτει αξιόπιστες, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες στρατηγικές και διαδικασίες για την
αξιολόγηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των ιδίων
κεφαλαίων που θεωρούνται επαρκή για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων που
αναλαμβάνει (εσωτερικό κεφάλαιο). Ειδικότερα αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο, στα πλαίσια της
ΔΑΕΕΚ, ο Όμιλος εφαρμόζει τον εποπτικό τύπο της Προσέγγισης Εσωτερικών Διαβαθμίσεων
προκειμένου να υπολογίσει την αναμενόμενη και μη αναμενόμενη ζημιά του χαρτοφυλακίου του και το
απαραίτητο εποπτικό κεφάλαιο που θα απαιτούνταν για να καλυφθεί αυτή.
Επιπλέον στα πλαίσια αυτής της Διαδικασίας Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ)
εξετάζονται από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς τα κάτωθι στοιχεία:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Επίπεδο, δομή και σταθερότητα εποπτικών κεφαλαίων.
Κερδοφορία και διατηρησιμότητά της.
Κίνδυνος συγκέντρωσης πιστωτικού κινδύνου.
Κίνδυνος Αγοράς.
Κίνδυνος επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο.
Κίνδυνος Ρευστότητας.
Λειτουργικός Κίνδυνος.
Κίνδυνος Μόχλευσης
Κίνδυνος Συμμόρφωσης.
Επίπεδο και κατανομή του εσωτερικού κεφαλαίου.

Από την αξιολόγηση της διαχρονικής εξέλιξης των μεγεθών για τα ανωτέρω πεδία και λαμβάνοντας
υπόψη τις ποιοτικές απόψεις στελεχών προσδιορίζονται επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις για την
περαιτέρω κάλυψη των εξής:
x
x
x
x

Υποεκτίμηση Πιστωτικού Κινδύνου κατά την χρήση της τυποποιημένης μεθοδολογίας.
Υποεκτίμηση του Κινδύνου Αγοράς.
Υποεκτίμηση Λειτουργικού Κινδύνου κατά την χρήση της μεθοδολογίας του Βασικού Δείκτη.
Λοιποί Κίνδυνοι όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, κίνδυνος συγκέντρωσης, κίνδυνος ρευστότητας,
κίνδυνος κερδοφορίας, κίνδυνος κεφαλαίων και κίνδυνος φήμης.

Το εσωτερικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως το άθροισμα των επιμέρους αξιολογήσεων για την κάλυψη
κάθε μορφής κινδύνου.
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2.356.289.129,46
(2.033.410.979,50)

Άνοιγμα Ρευστ ότ ητ ας

17.590.286,72

0,00

0,00

1.555.526.577,61

783.172.265,13

322.878.149,96

20.807.601,45

0,00

0,00

Σύνολο υποχρεώσεων

Λοιπές υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Λοιπές προβλέψεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

Yποχρεώσεις προς πελάτες

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

Σύνολο ενεργητ ικού

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Ά υλα περιουσιακά στοιχεία

Επενδύσεις σε ακίνητα

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

0,00

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις

0,00

803.612,67

(138.514.166,29)

303.101.322,79

2.490.887,40

0,00

0,00

300.014.390,82

596.044,57

164.587.156,50

10.811.464,01

0,00

0,00

0,00

0,00

152.378.203,36

242.106.400,54
0,00

1.212.691,88

0,00

204.797,25

(20.000,00)

9.601.258,69
0,00

0,00

Από 1 μήνα
έως 3 μήνες

49.559.276,61

Έως 1 μήνα

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από
προβλέψεις)
Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για πώληση

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα – απαιτήσεις

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(Ποσά σε €)

570.157.065,66

294.252.355,03

6.683.013,04

607.460,73

0,00

286.961.881,26

0,00

864.409.420,70

119.672.610,68

0,00

0,00

0,00

0,00

16.644.616,28

724.013.658,27

4.078.535,47

0,00

0,00

0,00

Από 3 μήνες
έως 1 έτ ος

0,00

0,00

0,00

689.191.617,13

27.282.722,95

(182.443,27)

2.463.628,82

20.745.099,77

4.256.437,63

0,00

0,00

716.474.340,08

16.180.628,94

76.719.780,69

58.190.436,59

0,00

10.162.048,53

35.655.823,97

518.462.380,56

1.103.240,80

Από 1 έτ ος
έως 5 έτ η

31/12/2015

1.592.786.466,87

8.120.195,08

42.830,56

1.646.647,23

6.430.717,29

0,00

0,00

1.600.906.661,94

74.681.210,31

312.746.262,29

37.290.181,99

30.135.196,53

15.063.250,31

0,00

10.199.249,67

1.120.467.487,87

171.654,17

152.168,80

0,00

0,00

Πλέον τ ων 5 ετ ών

680.210.003,87

2.989.045.725,32

26.624.574,45

4.717.736,78

20.745.099,77

10.687.154,93

2.142.502.849,69

783.768.309,70

3.669.255.729,19

242.153.515,39

389.466.042,99

37.290.181,99

58.190.436,59

30.135.196,53

15.063.250,31

10.162.048,53

63.303.302,59

2.757.428.130,60

6.566.122,32

356.966,05

9.581.258,69

49.559.276,61

Σύνολο
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Ως «κίνδυνο ρευστότητας» ορίζουμε το ενδεχόμενο αδυναμίας του Ομίλου να αποπληρώσει, πλήρως ή έγκαιρα, τις τρέχουσες και μελλοντικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις όταν
αυτές γίνουν απαιτητές- λόγω έλλειψης της απαραίτητης ρευστότητας. Στον κίνδυνο αυτό περιλαμβάνεται και η πιθανότητα ανάγκης επαναχρηματοδότησης ποσών σε υψηλότερα
επιτόκια, καθώς επίσης και η ανάγκη πώλησης στοιχείων του Ενεργητικού. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας του Ομίλου επικεντρώνεται στην διαχείριση ταμειακών ροών
και εκροών για κάθε χρονική περίοδο, ώστε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταμειακές του υποχρεώσεις. Οι εποπτικές αρχές έχουν
καθορίσει δείκτες αξιολόγησης ρευστότητας, με δικά τους κριτήρια, προκειμένου να ελέγχεται το καθαρό άνοιγμα ρευστότητας. Παρατίθεται Ανάλυση Ανοίγματος Ρευστότητας (Liquidity
Gap Analysis) προκειμένου να εξασφαλιστεί μια εικόνα των αναμενόμενων χρηματοροών που προκύπτουν από τα στοιχεία Ενεργητικού & Παθητικού, ανά χρονική περίοδο. Σε περιπτώσεις
υποχρεώσεων ή απαιτήσεων χωρίς συμβατική ημερομηνία λήξης αυτές κατατάσσονται στην χρονική περίοδο έως ένα μήνα. Για την άντληση επιπλέον ρευστότητας η Τράπεζα δεσμεύει
χρηματοοικονομικά στοιχεία ως εξασφάλιση στην Τράπεζα της Ελλάδος (σημείωση 40.1 των οικονομικών καταστάσεων).Δεν υπάρχουν αλλαγές στη διαχείριση, την έκθεση και τη
μεθοδολογία του κινδύνου για την τρέχουσα χρήση σε σχέση με τη συγκριτική 2014.
ΟΜΙΛΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

41.1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

0,00
0,00
0,00

Επενδύσεις σε ακίνητα

Ά υλα περιουσιακά στοιχεία

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

0,00
0,00

Λοιπές προβλέψεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

1.662.346.431,23
(771.319.418,60)

Σύνολο υποχρεώσεων

Άνοιγμα Ρευστ ότ ητ ας

21.510.588,92

0,00

Λοιπές υποχρεώσεις

0,00

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

1.459.720.376,07

181.115.466,24

891.027.012,63

Εκδοθείσες ομολογίες

Yποχρεώσεις προς πελάτες

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

Σύνολο ενεργητ ικού

24.689.714,65

0,00

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

0,00

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις

2.790.000,00

803.612,67

(484.998.287,17)

600.227.544,57

5.163.339,96

0,00

0,00

0,00

79.256.000,00

493.611.719,46

22.196.485,15

115.229.257,40

12.273.325,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.200.693,89

713.217.462,88
0,00

35.949.055,93

16.182,25

0,00

0,00

Από 1 μήνα
έως 3 μήνες

998.100,00

834.371,29

43.214.404,70

107.269.346,44

Έως 1 μήνα

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από
προβλέψεις)
Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για πώληση

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα – απαιτήσεις

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(Ποσά σε €)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΟΜΙΛΟΣ

(145.690.248,80)

964.176.646,46

3.027.988,12

426.978,53

0,00

0,00

0,00

960.721.679,81

0,00

818.486.397,66

150.674.351,49

5.148.223,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171.721,92

657.495.006,32

4.997.094,75

0,00

0,00

0,00

Από 3 μήνες
έως 1 έτ ος
0,00

0,00

0,00

0,00

526.889.032,90

365.857.966,13

(139.978,85)

1.739.521,68

19.025.168,43

4.944.482,20

0,00

340.288.772,66

0,00

892.746.999,03

24.592.640,24

103.935.105,30

0,00

46.510.282,60

0,00

0,00

10.207.256,22

66.120.816,17

641.380.898,50

Από 1 έτ ος
έως 5 έτ η

31/12/2014

1.230.141.191,38

8.668.492,95

41.072,84

1.172.010,42

0,00

7.455.409,70

0,00

0,00

0,00

1.238.809.684,33

2.160.415,64

28.848.195,13

31.940.694,24

0,00

29.788.771,66

14.747.699,98

0,00

14.287.409,20

1.116.770.203,08

0,00

266.295,40

0,00

0,00

Πλέον τ ων 5 ετ ών
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355.022.269,74

3.601.277.081,34

29.603.010,99

3.338.510,63

19.025.168,43

12.399.891,90

79.256.000,00

3.254.342.548,00

203.311.951,39

3.956.299.351,08

214.390.447,38

137.931.523,61

31.940.694,24

46.510.282,60

29.788.771,66

14.747.699,98

10.207.256,22

84.173.559,96

3.193.064.264,67

41.944.250,68

1.116.848,94

43.214.404,70

107.269.346,44

Σύνολο

0,00
0,00
0,00
0,00

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Επενδύσεις σε ακίνητα

Ά υλα περιουσιακά στοιχεία

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

0,00
0,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

2.371.139.224,88
(2.049.550.446,17)

Σύνολο υποχρεώσεων

Άνοιγμα Ρευστ ότ ητ ας

17.558.321,89

0,00

(138.766.323,89)

302.972.356,50

2.361.921,11

0,00

0,00

0,00

300.014.390,82

1.570.408.637,86

164.206.032,61

10.410.340,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

596.044,57

Λοιπές προβλέψεις

Λοιπές υποχρεώσεις

0,00
0,00

783.172.265,13

321.588.778,71

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

Yποχρεώσεις προς πελάτες

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

Σύνολο ενεργητ ικού

19.562.976,36

0,00

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

0,00

0,00

803.612,67
0,00

152.378.203,36

242.106.400,54

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

1.212.691,88

204.797,25

0,00

0,00

Από 1 μήνα
έως 3 μήνες

0,00

0,00

9.557.674,46

49.558.114,68

Έως 1 μήνα

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από
προβλέψεις)
Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για πώληση

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα – απαιτήσεις

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(Ποσά σε €)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΑΠΕΖΑ

571.243.824,48

292.574.879,75

5.005.537,76

607.460,73

0,00

0,00

286.961.881,26

0,00

863.818.704,24

119.197.229,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.644.616,28

724.013.658,27

3.963.200,00

0,00

0,00

0,00

Από 3 μήνες
έως 1 έτ ος

0,00

0,00

0,00

689.163.460,06

27.131.978,86

15.500,00

2.429.842,93

20.448.053,80

4.238.582,13

0,00

0,00

716.295.438,92

16.056.715,21

76.664.793,26

0,00

58.190.436,59

0,00

10.162.048,53

35.655.823,97

518.462.380,56

1.103.240,80

Από 1 έτ ος
έως 5 έτ η

31/12/2015

1.600.075.824,20

8.039.295,34

34.774,92

1.646.647,23

0,00

6.357.873,19

0,00

0,00

1.608.115.119,53

74.681.210,31

312.746.262,29

37.264.263,76

29.961.363,19

10.662.032,42

11.809.427,05

0,00

10.199.249,67

1.120.467.487,87

171.654,17

152.168,80

0,00

0,00

Πλέον τ ων 5 ετ ών

Σύνολο

85

672.166.338,69

3.001.857.735,33

24.976.055,68

4.683.950,89

20.448.053,80

10.596.455,32

2.157.384.909,94

783.768.309,70

3.674.024.074,02

239.908.471,69

389.411.055,56

37.264.263,76

58.190.436,59

29.961.363,19

10.662.032,42

11.809.427,05

10.162.048,53

63.303.302,59

2.757.428.130,60

6.450.786,85

356.966,05

9.557.674,46

49.558.114,68

0,00
0,00
0,00
0,00

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Επενδύσεις σε ακίνητα

Ά υλα περιουσιακά στοιχεία

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

0,00
0,00

Λοιπές προβλέψεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

1.675.334.689,18
(785.420.270,03)

Σύνολο υποχρεώσεων

Άνοιγμα Ρευστ ότ ητ ας

20.542.764,78

0,00

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

Λοιπές υποχρεώσεις

0,00

1.473.676.458,16

181.115.466,24

889.914.419,15

Εκδοθείσες ομολογίες

Yποχρεώσεις προς πελάτες

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

Σύνολο ενεργητ ικού

23.909.970,83

0,00

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

0,00

(485.539.342,13)

600.462.894,03

5.425.258,11

0,00

0,00

0,00

79.229.431,31

493.611.719,46

22.196.485,15

114.923.551,90

11.967.619,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.790.000,00

803.612,67
0,00

64.200.693,89

713.217.462,88

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

35.949.055,93

16.182,25

0,00

0,00

Από 1 μήνα
έως 3 μήνες

998.100,00

834.371,29

43.202.558,39

106.948.343,09

Έως 1 μήνα

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από
προβλέψεις)
Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για πώληση

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα – απαιτήσεις

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(Ποσά σε €)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΑΠΕΖΑ

(145.883.252,66)

962.503.570,69

1.354.912,35

426.978,53

0,00

0,00

0,00

960.721.679,81

0,00

816.620.318,03

148.920.880,61

5.148.223,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171.721,92

657.495.006,32

4.884.486,00

0,00

0,00

0,00

Από 3 μήνες
έως 1 έτ ος

0,00

0,00

0,00

0,00

526.603.693,48

365.794.440,95

15.500,00

1.707.914,13

18.852.699,25

4.929.554,90

0,00

340.288.772,66

0,00

892.398.134,43

24.432.869,35

103.746.011,59

0,00

46.510.282,60

0,00

10.207.256,22

66.120.816,17

641.380.898,50

Από 1 έτ ος
έως 5 έτ η

31/12/2014

1.239.874.372,96

8.599.359,97

33.017,20

1.172.010,42

0,00

7.394.332,36

0,00

0,00

0,00

1.248.473.732,93

2.160.415,64

28.987.996,70

31.903.945,24

29.643.036,65

12.646.379,96

11.808.051,06

0,00

14.287.409,20

1.116.770.203,08

0,00

266.295,40

0,00

0,00

Πλέον τ ων 5 ετ ών

86

349.635.201,63

3.612.694.954,82

27.371.452,44

3.306.903,08

18.852.699,25

12.323.887,26

79.229.431,31

3.268.298.630,09

203.311.951,39

3.962.330.156,45

211.391.756,27

137.882.231,47

31.903.945,24

46.510.282,60

29.643.036,65

12.646.379,96

11.808.051,06

10.207.256,22

84.173.559,96

3.193.064.264,67

41.831.641,93

1.116.848,94

43.202.558,39

106.948.343,09

Σύνολο

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
41.2 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
41.2.1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο κίνδυνος αναφορικά με τις μετοχικές και άλλες αξίες που κατέχει ο Όμιλος απορρέει από τυχόν αρνητικές
μεταβολές στις τρέχουσες τιμές των μετοχών και άλλων αξιών. Κατά κανόνα ο Όμιλος επενδύει σε
μετοχικούς τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών (ΧΑ) και ανάλογα με το σκοπό της επένδυσης κατανέμονται
και στο ανάλογο χαρτοφυλάκιο (εμπορικό χαρτοφυλάκιο ή επενδυτικό).
Ο Όμιλος εκτιμά τον κίνδυνο τιμών, υπολογίζοντας την αρνητική επίπτωση που θα επιφέρει στο ετήσιο
αποτέλεσμα μία μεταβολή των τιμών των μετοχών. Οι παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για την εφαρμογή
των αναλύσεων ευαισθησίας είναι ανάλογες προς τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται για την υποβολή
των στοιχείων προς τις Εποπτικές Αρχές.
Με βάση τις σχετικές μετρήσεις στις οποίες προέβη ο Όμιλος στα υπόλοιπα των λογαριασμών της
31/12/2015 κατεδείχθη ότι η περίπτωση πτώσης των τιμών των μετοχών σε ποσοστό 30% θα προκαλέσει
ζημίες στον Όμιλο ύψους 481,5 χιλ. ευρώ και στην Τράπεζα ζημίες ύψους 448,1 χιλ. ευρώ.
Αντίστοιχα, για την συγκριτική χρήση 2014, σε περίπτωση πτώσης των τιμών των μετοχών κατά ποσοστό
30%, οι εκτιμώμενες ζημιές για τον Όμιλο ανέρχονταν σε ποσό ύψους 408,2 χιλ. ευρώ. και για την Τράπεζα
374,5χιλ. ευρώ.
Δεν υπάρχουν αλλαγές στη διαχείριση, την έκθεση και τη μεθοδολογία του κινδύνου για την τρέχουσα
χρήση σε σχέση με τη συγκριτική 2014.

87

58.190.436, 59
37.290.181, 99

Επενδύσεις σε ακίνητα

Ά υλα περιουσιακά στοιχεία

680.766.498,25

2.930.431.322,73

25.558.463, 10

(487.672,12)

48.264.870,54

518.134,38

0,00

0,00

0,00

47.739.585,81

7.150,35

47.777.198,42

1. 313.507,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

349.444,29

(71.363,48)

2.923.120,81

35.824,90

0,00

0,00

0,00

2. 887.295,91

0,00

2.851.757,33

17.412,46

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

10.081,25

0,00

0,00

0,00

2.793. 450,89

30.812,73

GBP
885,03

5.879.441,89

172.195,08

ΛΟΙΠΑ

37.569,88

457.565,00

314.928,38

0, 00

0, 00

0, 00

142.636,62

0,00

495.134,88

315.442, 53

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

6.566.122,32

356.966,05

9.581.258,69

49.559.276,61

Σύνολο

242.153.515,39

389.466.042,99

37.290.181,99

58.190.436,59

30.135.196,53

15.063.250,31

10.162.048,53

63.303.302,59

783.768.309,70

26.624.574,45

4.717.736,78

20.745.099,77

10.687.154,92

(35.028,64)

88

680.210.003,87

6.968.846,23 2.989.045.725,32

197.223,69

0,00

0,00

0,00

6.771.622,54 2.142.502.849,69

0,00

6.933.817,59 3.669.255.729,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.317.512,91 2.757.428.130,60

0,00

0,00 (22.435.332, 29)

178.807,32

JPY

ΟΜΙΛ ΟΣ
31/12/2015

Ο Όμιλος εκτιμά το μέγεθος του συναλλαγματικού κινδύνου, υπολογίζοντας την αρνητική επίπτωση που θα έχει στο ετήσιο αποτέλεσμα από μεταβολή των συναλλαγματικών
ισοτιμιών. Με βάση τις σχετικές μετρήσεις στις οποίες προέβη ο Όμιλος στα υπόλοιπα των λογαριασμών όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2015 κατεδείχθη ότι σε
περίπτωση μεταβολής κατά συν (+) / πλην (-) 6% για τα κύρια νομίσματα και κατά συν (+) / πλην (-) 20% για τα δευτερεύοντα, θα προκαλέσει ζημίες ύψους 31 χιλ. ευρώ.

Καθαρή Συναλλαγματ ική Θέση

Σύνολο υποχρεώσεων

Λοιπές υποχρεώσεις

4.717.736,78

20.745.099, 77

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

10.687.154, 92

Λοιπές προβλέψεις

2.084.961.708,81

783.761.159,35

3.611.197.820,98

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

Yποχρεώσεις προς πελάτες

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

Σύνολο ενεργητ ικού

240.507.152,80

30.135.196, 53

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

15.063.250, 31

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις

389.466.042,99

10.162.048, 53

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

62.943.777, 05

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις

0,00
6. 480.915,44

6.566.122,32

38.738.885,46

486.818,62

407.627,00

USD

2.727.629.702,25

(15.946. 587,12)

242.739, 97

48.947.756, 77

EUR

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για πώληση

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις)

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα – απαιτήσεις

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(Ποσά σε €)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ως «συναλλαγματικό κίνδυνο» ορίζουμε τον ανειλημμένο επενδυτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από τις δυσμενείς μεταβολές στις τιμές νομισμάτων, όταν υπάρχει ανοικτή συναλλαγματική
θέση σε κάποιο νόμισμα. Ο Όμιλος/ Η Τράπεζα έχει θέσει όρια για την μέγιστη συναλλαγματική έκθεση της, ανά νόμισμα, τα οποία και παρακολουθούνται σε συνεχή βάση. Ο Όμιλος
συχνά αντισταθμίζει το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου αυτού, τηρώντας αντίστοιχες υποχρεώσεις στο ίδιο νόμισμα. Στους κατωτέρω πίνακες εμφανίζεται, ανά νόμισμα, ο βαθμός έκθεσης
του Ομίλου στον συναλλαγματικό κίνδυνο. Δεν υπάρχουν αλλαγές στη διαχείριση, την έκθεση και τη μεθοδολογία του κινδύνου για την τρέχουσα χρήση σε σχέση με τη συγκριτική 2014.

41.2.2 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

EUR

19.025.168,43

Λοιπές προβλέψεις

28.876.706,07

355.178.867,67

3.526.022.519,86

(193.770,19)

59.930.131,88

419.879,42

0,00

0,00

0,00

0,00

59.510.252,46

0,00

59.736.361,69

1.097.193,59

0,00

0,00

0,00

(63.910,11)

7.998.863,50

71.928,49

0,00

0,00

0,00

0,00

7.926.935,01

0,00

7.934.953,39

17.738,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.765,21

0,00

0,00

0,00

7.873.777,76

30.671,46

GBP

1.774.104,84

199.426,78

ΛΟΙΠΑ

(25.628,76)

83.162,56

1.174,75

0,00

0,00

0,00

0,00

81.987,81

0,00

57.533,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

41.944.250,68

1.116.848,94

43.214.404,70

107.269.346,44

214.390.447,38

137.931.523,61

31.940.694,24

46.510.282,60

29.788.771,66

14.747.699,98

10.207.256,22

84.173.559,96

203.311.951,39

29.603.010,99

3.338.510,63

19.025.168,43

12.399.891,90

79.256.000,00

126.711,12

355.022.269,74

7.242.403,54 3.601.277.081,34

233.322,26

0,00

0,00

0,00

0,00

7.009.081,28 3.254.342.548,00

0,00

7.369.114,66 3.956.299.351,08

6.180,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.009.747,71 3.193.064.264,67

0,00

0,00 (15.620.345,25)

55.096,28

2.437,52

JPY

ΟΜΙΛ ΟΣ
31/12/2014

Ο Όμιλος εκτιμά το μέγεθος του συναλλαγματικού κινδύνου, υπολογίζοντας την αρνητική επίπτωση που θα έχει στο ετήσιο αποτέλεσμα από μεταβολή των συναλλαγματικών
ισοτιμιών. Με βάση τις σχετικές μετρήσεις στις οποίες προέβη ο Όμιλος στα υπόλοιπα των λογαριασμών όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2014 κατεδείχθη ότι σε
περίπτωση μεταβολής κατά συν (+) / πλην (-) 6% για τα κύρια νομίσματα και κατά συν (+) / πλην (-) 20% για τα δευτερεύοντα, θα προκαλέσει ζημίες ύψους 37 χιλ. ευρώ.

Καθαρή Συναλλαγματ ική Θέση

Σύνολο υποχρεώσεων

Λοιπές υποχρεώσεις

3.338.510,63

12.399.891,90

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

79.256.000,00

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

3.179.814.291,44

203.311.951,39

Εκδοθείσες ομολογίες

Yποχρεώσεις προς πελάτες

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

3.881.201.387,53

213.269.334,24

Σύνολο ενεργητ ικού

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

31.940.694,24
137.931.523,61

Ά υλα περιουσιακά στοιχεία

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

46.510.282,60

Επενδύσεις σε ακίνητα

0,00

0,00

14.747.699,98
29.788.771,66

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

0,00

313.351,45

83.847.443,30
10.207.256,22

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις

0,00
6.426.000,84

41.944.250,68

45.817.898,79

5.778.067,67

303.849,35

USD

3.165.628.516,12

(29.080.704,60)

27.733.358,15

106.732.961,33

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για πώληση

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις)

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα – απαιτήσεις

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(Ποσά σε €)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

89

USD

37.264.263,76

Επενδύσεις σε ακίνητα

Ά υλα περιουσιακά στοιχεία

23.909.944,33

672.731.252,49

2.943.211.070,06

0,00

(487.672,12)

48.264.870,54

518.134,38

0,00

0,00

0,00

47.739.585,81

7.150,35

47.777.198,42

1.313.507,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.812,73

(79.782,92)

2.955.383,50

35.824,90

0,00

0,00

0,00

2.919.558,60

0,00

2.875.600,58

17.412,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.843,25

0,00

10.081,25

0,00

0,00

0,00

2.793.450,89

885,03
5.879.441,89

172.195,08

ΛΟΙΠΑ

37.569,88

457.565,00

314.928,38

0,00

0,00

0,00

142.636,62

0,00

495.134,88

315.442,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.450.786,85

356.966,05

9.557.674,46

49.558.114,68

Σύνολο

239.908.471,69

389.411.055,56

37.264.263,76

58.190.436,59

29.961.363,19

10.662.032,42

11.809.427,05

10.162.048,53

63.303.302,59

783.768.309,70

24.976.055,68

4.683.950,89

20.448.053,80

10.596.455,32

(35.028,64)

672.166.338,69

6.968.846,23 3.001.857.735,33

197.223,69

0,00

0,00

0,00

6.771.622,54 2.157.384.909,94

0,00

6.933.817,59 3.674.024.074,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.317.512,91 2.757.428.130,60

0,00

0,00 (22.435.332,29)

178.807,32

JPY

90

Η Τράπεζα εκτιμά το μέγεθος του συναλλαγματικού κινδύνου, υπολογίζοντας την αρνητική επίπτωση που θα έχει στο ετήσιο αποτέλεσμα από μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Με βάση τις σχετικές μετρήσεις στις οποίες προέβη η Τράπεζα στα υπόλοιπα των λογαριασμών όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2015 κατεδείχθη ότι σε περίπτωση μεταβολής κατά
συν (+) / πλην (-) 6% για τα κύρια νομίσματα και κατά συν (+) / πλην (-) 20% για τα δευτερεύοντα, θα προκαλέσει ζημίες ύψους 31 χιλ. ευρώ.

Καθαρή Συναλλαγματ ική Θέση

Σύνολο υποχρεώσεων

Λοιπές υποχρεώσεις

4.683.950,89

20.448.053,80

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

10.596.455,32

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

2.099.811.506,37

783.761.159,35

3.615.942.322,55

Λοιπές προβλέψεις

Yποχρεώσεις προς πελάτες

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

Σύνολο ενεργητ ικού

238.262.109,09

58.190.436,59

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

29.961.363,19

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις

389.411.055,56

10.662.032,42

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

10.162.048,53
11.785.583,80

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις

349.444,29

6.480.915,44

2.727.629.702,25
62.943.777,05

0,00

38.738.885,46

486.818,62

407.627,00

6.450.786,85

(15.946.587,12)

219.155,74

48.946.594,84

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για πώληση

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις)

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα – απαιτήσεις

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα

GBP

31/12/2015
EUR

(Ποσά σε €)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

303.849,35

349.781.896,98

3.537.427.828,67

26.645.147,52

(193.770,19)

59.930.131,88

419.879,42

0,00

0,00

0,00

0,00

59.510.252,46

0,00

59.736.361,69

1.097.193,59

0,00

0,00

30.671,46

(54.007,52)

8.011.428,17

71.928,49

0,00

0,00

0,00

0,00

7.939.499,68

0,00

7.957.420,65

17.738,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.467,26

0,00

12.765,21

0,00

0,00

0,00

7.873.777,76

1.774.104,84

199.426,78

ΛΟΙΠΑ

(25.628,76)

83.162,56

1.174,75

0,00

0,00

0,00

0,00

81.987,81

0,00

57.533,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.831.641,93

1.116.848,94

43.202.558,39

106.948.343,09

Σύνολο

84.173.559,96

211.391.756,27

137.882.231,47

31.903.945,24

46.510.282,60

29.643.036,65

12.646.379,96

11.808.051,06

10.207.256,22

203.311.951,39
79.229.431,31

27.371.452,44

3.306.903,08

18.852.699,25

12.323.887,26

126.711,12

349.635.201,63

7.242.403,54 3.612.694.954,82

233.322,26

0,00

0,00

0,00

0,00

7.009.081,28 3.268.298.630,09

0,00

7.369.114,66 3.962.330.156,45

6.180,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.009.747,71 3.193.064.264,67

0,00

0,00 (15.620.345,25)

55.096,28

2.437,52

JPY

91

Η Τράπεζα εκτιμά το μέγεθος του συναλλαγματικού κινδύνου, υπολογίζοντας την αρνητική επίπτωση που θα έχει στο ετήσιο αποτέλεσμα από μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Με βάση τις σχετικές μετρήσεις στις οποίες προέβη η Τράπεζα στα υπόλοιπα των λογαριασμών όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2014 κατεδείχθη ότι σε περίπτωση μεταβολής κατά
συν (+) / πλην (-) 6% για τα κύρια νομίσματα και κατά συν (+) / πλην (-) 20% για τα δευτερεύοντα, θα προκαλέσει ζημίες ύψους 37 χιλ. ευρώ.

Καθαρή Συναλλαγματ ική Θέση

Σύνολο υποχρεώσεων

Λοιπές υποχρεώσεις

3.306.903,08

18.852.699,25

Λοιπές προβλέψεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

79.229.431,31
12.323.887,26

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

3.193.757.808,86

203.311.951,39

3.887.209.725,65

Εκδοθείσες ομολογίες

Yποχρεώσεις προς πελάτες

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

Σύνολο ενεργητ ικού

137.882.231,47
210.270.643,14

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

0,00

46.510.282,60
31.903.945,24

Επενδύσεις σε ακίνητα

Ά υλα περιουσιακά στοιχεία

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

0,00

29.643.036,65

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

0,00
0,00

11.785.583,80
12.646.379,96

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις

0,00

313.351,45

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

83.847.443,30
10.207.256,22

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις

0,00
6.426.000,84

41.831.641,93

45.817.898,79

5.778.067,67

3.165.628.516,12

(29.080.704,60)

27.721.511,84

106.411.957,98

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για πώληση

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις)

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα – απαιτήσεις

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

GBP

31/12/2014
USD

(Ποσά σε €)
EUR

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Επενδύσεις σε ακίνητα

Ά υλα περιουσιακά στοιχεία

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

0,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

877.974.587,47

2.325.769.180,94

226.215.784,54

301.278.594,71

668.159,32

0,00

0,00

0,00

300.014.390,82

596.044,57

527.494.379,25

71.767.137,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(52.407.630,63)

286.961.881,26

0,00

0,00

0,00

0,00

286.961.881,26

0,00

234.554.250,63

413.291,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

349.444,29

229.828.315,05

3.963.200,00

0,00

0,00

0,00

Από 3 μήνες
έως 1 έτ ος

1.328.027,20

152.168,80

8.934.789,67

45.605.377,47

696.859,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442.670,00

146.503.799,80

389.466.042,99

37.290.181,99

58.190.436,59

30.135.196,53

15.063.250,31

0,00

17.425.470,99

50.787.680,59 (1.170.188.184,37)

0,00

0,00

0,00

0,00

Πλέον τ ων 5
ετ ών

Στ οιχεία μη
υποκείμενα σε
επιτ οκιακό
κίνδυνο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.509.202,64

75.019.778,07

22.775.274,59

4.717.736,78

20.745.099,77

10.687.154,92

13.585.309,37

71.613.272,47 51.927.210,13 (495.113.220,10)

16.290,33

16.290,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.629.562,80 51.927.210,13 (420.093.442,03)

2.155.283,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.162.048,53

43.965.263,01

14.072.072,17

1.274.895,12

0,00

0,00

0,00

Από 1 έτ ος
έως 5 έτ η

31/12/2015

ΟΜΙΛΟΣ

Σύνολο

680.210.003,87

2.989.045.725,32

26.624.574,45

4.717.736,78

20.745.099,77

10.687.154,92

2.142.502.849,69

783.768.309,70

3.669.255.729,19

242.153.515,39

389.466.042,99

37.290.181,99

58.190.436,59

30.135.196,53

15.063.250,31

10.162.048,53

63.303.302,59

2.757.428.130,60

6.566.122,32

356.966,05

9.581.258,69

49.559.276,61
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Ο Όμιλος εκτιμά το μέγεθος του επιτοκιακού κινδύνου, υπολογίζοντας την αρνητική επίπτωση που θα έχει στο ετήσιο αποτέλεσμα από μεταβολή της καμπύλης των επιτοκίων σε όλα τα νομίσματα. Με βάση τις
σχετικές μετρήσεις στις οποίες προέβη ο Όμιλος στα υπόλοιπα των λογαριασμών, όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2015, κατεδείχθη ότιη ζημιά στα κέρδη από μία παράλληλη μετατόπιση της καμπύλης
επιτοκίων κατά 100 μονάδες, ανέρχεται σε 2.003 χιλ. ευρώ.

Άνοιγμα Επιτ οκιακού Κινδύνου

Σύνολο υποχρεώσεων

3.164.850,21

0,00

Λοιπές υποχρεώσεις

0,00

Λοιπές προβλέψεις

1.541.941.268,24

780.663.062,49

3.203.743.768,41

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

Yποχρεώσεις προς πελάτες

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

Σύνολο ενεργητ ικού

20.617.143,78

0,00

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

0,00

1.120.454,30

0,00
455.522.444,99

0,00
3.177.405.802,17

204.797,25

646.469,02
0,00

0,00

Από 1 μήνα
έως 3 μήνες

3.953.899,14

Έως 1 μήνα

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για πώληση

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις)

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα – απαιτήσεις

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα

(Ποσά σε €)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Ως «επιτοκιακό κίνδυνο» ορίζουμε τον ανειλημμένο επενδυτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από τις μεταβολές στην αγορά επιτοκίων χρήματος.
Τέτοιες μεταβολές τιμών των επιτοκίων μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική θέση του Ομίλου/ της Τράπεζας, αφού δύνανται να μεταβάλουν και:
Το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα.
Την αξία εσόδων και εξόδων, ευαίσθητων σε μεταβολές επιτοκίων.
Την αξία στοιχείων Ενεργητικού & Παθητικού, αφού η παρούσα αξία μελλοντικών χρηματοροών (και, συχνά, οι ίδιες οι χρηματοροές) μεταβάλλεται καθώς τα επιτόκια αλλάζουν.
Ο Όμιλος/ Η Τράπεζα παρακολουθεί συστηματικά τον επιτοκιακό κίνδυνο, και χρησιμοποιεί διάφορα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα για την αντιστάθμιση του.
O συνημμένος πίνακας παρουσιάζει τον βαθμό έκθεσης του ομίλου στα επιτόκια σύμφωνα με την ανάλυση του επιτοκιακού ανοίγματος. Δεν υπάρχουν αλλαγές στη διαχείριση, την έκθεση και τη μεθοδολογία
του κινδύνου για την τρέχουσα χρήση σε σχέση με τη συγκριτική 2014.

41.2.3 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

0,00
0,00
0,00
0,00

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Επενδύσεις σε ακίνητα

Ά υλα περιουσιακά στοιχεία

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
70.940.091,40

0,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

1.490.709.229,05

Άνοιγμα Επιτ οκιακού Κινδύνου

960.769.233,41

47.553,60

0,00

0,00

0,00

520.754,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.965.335,00

52.941.253,06

0,00

0,00

0,00

0,00

Πλέον τ ων 5
ετ ών

340.305.062,99

16.290,33

0,00

0,00

0,00

0,00

340.288.772,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.444.260,37 57.427.342,90

1.534.761,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.207.256,22

29.154.031,03

16.548.211,18

0,00

0,00

0,00

0,00

Από 1 έτ ος
έως 5 έτ η

62.493.789,37

14.630.483,99

3.338.510,63

19.025.168,43

12.399.891,90

0,00

12.437.402,09

662.332,33

(73.900.286,38)

118.891.101,97

137.931.523,61

31.940.694,24

46.510.282,60

29.788.771,66

14.747.699,98

0,00

26.010.014,94

(546.302.913,76)

1.254.164,68

1.116.848,94

13.516.924,19

50.694.600,57

Στ οιχεία μη
υποκείμενα σε
επιτ οκιακό
κίνδυνο

(55.034.534,16) (718.824.889,70) (282.860.802,62) 57.427.342,90 (136.394.075,75)

597.339.130,47

2.274.925,86

0,00

0,00

0,00

960.721.679,81

0,00

241.944.343,71

414.035,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236.645.821,78

4.884.486,00

0,00

0,00

0,00

Από 3 μήνες
έως 1 έτ ος

31/12/2014

ΟΜΙΛΟΣ

355.022.269,74

3.601.277.081,34

29.603.010,99

3.338.510,63

19.025.168,43

12.399.891,90

79.256.000,00

3.254.342.548,00

203.311.951,39

3.956.299.351,08

214.390.447,38

137.931.523,61

31.940.694,24

46.510.282,60

29.788.771,66

14.747.699,98

10.207.256,22

84.173.559,96

3.193.064.264,67

41.944.250,68

1.116.848,94

43.214.404,70

107.269.346,44

Σύνολο
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Ο Όμιλος εκτιμά το μέγεθος του επιτοκιακού κινδύνου, υπολογίζοντας την αρνητική επίπτωση που θα έχει στο ετήσιο αποτέλεσμα από μεταβολή της καμπύλης των επιτοκίων σε όλα τα νομίσματα. Με βάση τις
σχετικές μετρήσεις στις οποίες προέβη ο Όμιλος στα υπόλοιπα των λογαριασμών, όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2014, κατεδείχθη ότιη ζημιά στα κέρδη από μία παράλληλη μετατόπιση της καμπύλης
επιτοκίων κατά 100 μονάδες, ανέρχεται σε 6.774 χιλ. ευρώ.

1.640.369.865,10

Σύνολο υποχρεώσεων

12.633.757,21

0,00

Λοιπές υποχρεώσεις

0,00

Λοιπές προβλέψεις

0,00

79.256.000,00

0,00

Εκδοθείσες ομολογίες

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

22.196.485,15

542.304.596,31

493.611.719,46

180.453.133,91

3.131.079.094,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.597.346,32

1.447.282.973,98

Yποχρεώσεις προς πελάτες

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

Σύνολο ενεργητ ικού

22.089.701,28

0,00

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

0,00

14.446.832,67

34.807.500,00
425.959.658,59

998.100,00

0,00

0,00

0,00

Από 1 μήνα
έως 3 μήνες

3.007.272.233,82

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για πώληση

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις)

0,00

29.697.480,51

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα – απαιτήσεις

56.574.745,87

Έως 1 μήνα

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα

(Ποσά σε €)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

29.961.363,19

860.614.871,34

2.339.041.361,38

1.554.970,40

0,00

0,00

1.556.823.328,49

780.663.062,49

3.199.656.232,72

16.553.192,32

225.915.626,15

301.263.260,16

652.824,77

0,00

0,00

300.014.390,82

596.044,57

527.178.886,31

71.451.644,07

(52.407.630,63)

286.961.881,26

0,00

0,00

0,00

286.961.881,26

0,00

234.554.250,63

413.291,29

0,00

696.859,54

0,00

148.638.200,50

389.411.055,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.509.202,64

74.591.232,53

22.768.260,51

4.683.950,89

20.448.053,80

10.596.455,32

13.585.309,37

71.629.562,80 51.927.210,13 (485.513.301,10)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.629.562,80 51.927.210,13 (410.922.068,57)

2.155.283,97

0,00

672.166.338,69

3.001.857.735,33

24.976.055,68

4.683.950,89

20.448.053,80

10.596.455,32

2.157.384.909,94

783.768.309,70

3.674.024.074,02

239.908.471,69

389.411.055,56

37.264.263,76

58.190.436,59

29.961.363,19

10.662.032,42

11.809.427,05

10.162.048,53

63.303.302,59

2.757.428.130,60

6.450.786,85

356.966,05

9.557.674,46

49.558.114,68

Σύνολο
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Η Τράπεζα εκτιμά το μέγεθος του επιτοκιακού κινδύνου, υπολογίζοντας την αρνητική επίπτωση που θα έχει στο ετήσιο αποτέλεσμα από μεταβολή της καμπύλης των επιτοκίων σε όλα τα νομίσματα. Με βάση
τις σχετικές μετρήσεις στις οποίες προέβη η Τράπεζα στα υπόλοιπα των λογαριασμών, όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2015, κατεδείχθη ότι η ζημιά στα κέρδη από μία παράλληλη μετατόπιση της
καμπύλης επιτοκίων κατά 100 μονάδες, ανέρχεται σε 2.146 χιλ. ευρώ.

Άνοιγμα Επιτ οκιακού Κινδύνου

Σύνολο υποχρεώσεων

Λοιπές υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Λοιπές προβλέψεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

Yποχρεώσεις προς πελάτες

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

Σύνολο ενεργητ ικού

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

0,00

0,00

0,00

10.662.032,42

11.809.427,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.425.470,99

37.264.263,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442.670,00

58.190.436,59

0,00

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

0,00

0,00

43.965.263,01
10.162.048,53

1.212.691,73

152.168,80

8.934.789,67

45.604.215,54

50.787.680,59 (1.170.188.184,37)

0,00

0,00

0,00

0,00

Πλέον τ ων 5
ετ ών

Στ οιχεία μη
υποκείμενα σε
επιτ οκιακό
κίνδυνο

0,00

0,00

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις

0,00

349.444,29

14.072.072,17

1.274.895,12

0,00

0,00

0,00

Από 1 έτ ος
έως 5 έτ η

31/12/2015

Ά υλα περιουσιακά στοιχεία

0,00

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

0,00

0,00

229.828.315,05

3.963.200,00

0,00

0,00

0,00

Από 3 μήνες
έως 1 έτ ος

ΤΡΑΠΕΖΑ

Επενδύσεις σε ακίνητα

0,00

1.120.454,30

0,00
455.522.444,99

0,00

204.797,25

0,00

0,00

Από 1 μήνα
έως 3 μήνες

3.177.405.802,17

0,00

622.884,79

3.953.899,14

Έως 1 μήνα

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για πώληση

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις)

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα – απαιτήσεις

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα

(Ποσά σε €)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

29.643.036,65

1.475.532.652,27

0,00

0,00

960.769.233,41

47.553,60

0,00

0,00

0,00

960.721.679,81

0,00

241.944.343,71

414.035,93

0,00

0,00
520.754,84

340.288.772,66

0,00

0,00

0,00

0,00

340.288.772,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.444.260,37 57.427.342,90

1.534.761,94

137.882.231,47

62.571.783,87

14.988.559,86

3.306.903,08

18.852.699,25

12.323.887,26

0,00

12.437.402,09

662.332,33

(63.898.676,24)

119.851.369,32

(55.184.931,44) (718.824.889,70) (282.844.512,29) 57.427.342,90 (126.470.460,11)

597.257.911,78

2.220.275,86

0,00

0,00

79.229.431,31

493.611.719,46

22.196.485,15

542.072.980,34

70.708.475,43

349.635.201,63

3.612.694.954,82

27.371.452,44

3.306.903,08

18.852.699,25

12.323.887,26

79.229.431,31

3.268.298.630,09

203.311.951,39

3.962.330.156,45

211.391.756,27

137.882.231,47

31.903.945,24

46.510.282,60

29.643.036,65

12.646.379,96

11.808.051,06

10.207.256,22

84.173.559,96

3.193.064.264,67

41.831.641,93

1.116.848,94

43.202.558,39

106.948.343,09

Σύνολο
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Η Τράπεζα εκτιμά το μέγεθος του επιτοκιακού κινδύνου, υπολογίζοντας την αρνητική επίπτωση που θα έχει στο ετήσιο αποτέλεσμα από μεταβολή της καμπύλης των επιτοκίων σε όλα τα νομίσματα. Με βάση
τις σχετικές μετρήσεις στις οποίες προέβη η Τράπεζα στα υπόλοιπα των λογαριασμών, όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2014, κατεδείχθη ότι η ζημιά στα κέρδη από μία παράλληλη μετατόπιση της
καμπύλης επιτοκίων κατά 100 μονάδες, ανέρχεται σε 6.641 χιλ. ευρώ.

Άνοιγμα Επιτ οκιακού Κινδύνου

10.115.063,12
1.651.807.253,10

Σύνολο υποχρεώσεων

Λοιπές υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
0,00

0,00

Λοιπές προβλέψεις

0,00

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

1.461.239.056,07

180.453.133,91

3.127.339.905,37

Εκδοθείσες ομολογίες

Yποχρεώσεις προς πελάτες

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

Σύνολο ενεργητ ικού

18.362.358,81

0,00

0,00

12.646.379,96

0,00

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

0,00

0,00

0,00

0,00
11.808.051,06

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.010.014,94

31.903.945,24

0,00

0,00

0,00

0,00

10.207.256,22

3.965.335,00

(546.302.913,76)

1.141.555,93

1.116.848,94

13.516.924,19

50.373.597,22

0,00

0,00

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

0,00

0,00

0,00

29.154.031,03

52.941.253,06

0,00

0,00

0,00

0,00

Πλέον τ ων 5
ετ ών

Ά υλα περιουσιακά στοιχεία

0,00

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις

0,00

0,00

0,00

16.548.211,18

0,00

0,00

0,00

0,00

Από 1 έτ ος
έως 5 έτ η

Στ οιχεία μη
υποκείμενα σε
επιτ οκιακό
κίνδυνο

46.510.282,60

0,00

10.597.346,32

236.645.821,78

4.884.486,00

0,00

0,00

0,00

Από 3 μήνες
έως 1 έτ ος

31/12/2014

ΤΡΑΠΕΖΑ

Επενδύσεις σε ακίνητα

0,00

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

14.446.832,67

34.807.500,00
425.959.658,59

998.100,00

0,00

0,00

0,00

Από 1 μήνα
έως 3 μήνες

3.007.272.233,82

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για πώληση

Χρηματοοικονομικά στοιχεια στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις)

0,00

29.685.634,20

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα – απαιτήσεις

56.574.745,87

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

Έως 1 μήνα

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(Ποσά σε €)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε ΖΙ Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
41.3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ο πιστωτικός κίνδυνος από τις χορηγήσεις απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης εκ μέρους των
οφειλετών να αποπληρώσουν εντός των συμβατικών τους προθεσμιών μέρος ή το σύνολο των οφειλών
τους. Οι πιστωτικοί κίνδυνοι ομοειδών λογαριασμών παρακολουθούνται σε ενοποιημένη βάση. Οι μέθοδοι
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλομένων (Credit Rating) διαφοροποιούνται
ανάλογα με τις κατηγορίες των δανειοδοτούμενων και βασίζονται, τόσο σε ποσοτικά, όσο και σε ποιοτικά
στοιχεία. Το χαρτοφυλάκιο δανείων του Ομίλου αναλύεται με βάσει εκτιμήσεις για την φερεγγυότητα του
πιστοδοτούμενου, τον κλάδο της οικονομίας και τις εξασφαλίσεις του Ομίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος του
Ομίλου είναι διασπαρμένος σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.
Η Τράπεζα χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές για τον περιορισμό της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο όπως, η
λήψη εξασφαλίσεων και εγγυήσεων. Με την εμπράγματη εξασφάλιση παρέχεται στην Τράπεζα δικαίωμα επί
αντικειμένου (περιουσιακού στοιχείου, κινητού ή ακινήτου), που ανήκει στην κυριότητα του πιστούχου, με
σκοπό την προνομιακή ικανοποίησή της από το προϊόν εκποιήσεως του αντικειμένου. Οι εμπράγματες
εξασφαλίσεις διακρίνονται σε υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών που εγγράφονται επί ακινήτων, καθώς
και σε ενέχυρα που συστήνονται επί κινητών (π.χ. εμπορεύματα, επιταγές) ή επί απαιτήσεων. Αντίστοιχα οι
εγγυήσεις αναφέρονται σε συμβατικές συμφωνίες με τις οποίες ένα πρόσωπο ή μια οικονομική οντότητα
αναλαμβάνει την ευθύνη για την εξόφληση των οφειλών κάποιου άλλου.
Τα κυριότερα είδη εξασφαλίσεων που ο Όμιλος αποδέχεται σύμφωνα με την πολιτική πιστοδοτήσεων
αναλύονται στις κάτωθι κατηγορίες.
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Υποθηκοπροσημειώσεις σε αστικά και εντός σχεδίου ακίνητα που να καλύπτουν το ύψος των
χρηματοδοτήσεων.
Μετρητά ή Καταθέσεις.
Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, Τραπεζών, ΕΤΕΑΝ και εταιρειών υψηλής πιστοληπτικής
διαβάθμισης.
Συναλλαγματικές και επιταγές πελατείας.
Εκχωρημένα φορτωτικά έγγραφα εξαγωγών.
Ενεχύραση εμπορευμάτων με τίτλους Γενικών Αποθηκών .
Ενεχύραση γεγενημένων απαιτήσεων με βάση τιμολόγια-πιστοποιήσεις που προέρχονται από
Συμβάσεις με Δημόσιο, Δημόσιους Οργανισμούς ή και Ν.Π.Δ.Δ .
Ναυτικές προσημειώσεις.
Ενεχύραση Χρεογράφων: Τραπεζικές μετοχές, Τραπεζικά Ομόλογα, Ομόλογα του Δημοσίου,
Έντοκα Γραμμάτια του Δημοσίου, Εταιρικά Ομόλογα, Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
μεγάλων Ανωνύμων Εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι εξασφαλίσεις παρακολουθούνται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένουν νομικά έγκυρες,
εκτελεστέες και επαρκούς αξίας ενώ η διαχείριση και η αποτίμηση τους βασίζεται σε αξιόπιστες εκτιμήσεις.
Η παρακολούθηση των εξασφαλίσεων καλύπτει τη νομική τους κατοχύρωση, την τρέχουσα κατάσταση και
αξία και την ασφάλισή τους.
Η συχνότητα της επιθεώρησης των εξασφαλίσεων των κανονικών πιστοδοτήσεων εξαρτάται από το είδος
του κάθε καλύμματος και από τη συχνότητα των μεταβολών, που μπορούν να το επηρεάσουν. Για τις
βασικές πάντως μορφές εξασφάλισης γίνονται οι πιο κάτω σημειούμενες επιθεωρήσεις:
x Για τις υποθήκες - προσημειώσεις και για τη νομική κατάσταση και την αξία των ακινήτων,
τουλάχιστον κάθε διετία.
x Για τα ανοίγματα Λιανικής Τραπεζικής, σε τριμηνιαία βάση επικαιροποιούνται οι αξίες των ακινήτων
βάσει του δείκτη Prop Index.
x Για τις υπέγγυες (ή προεξοφλημένες) συναλλαγματικές - επιταγές: δύο φορές το χρόνο, ανάλογα
με τη μικρή ή μεγάλη συγκέντρωση ενοχών στους αποδέκτες τους.
x Για τις εκχωρημένες απαιτήσεις: τρεις τουλάχιστον φορές το χρόνο, ανάλογα με το είδος της
απαίτησης και την ιδιότητα του πληρωτή.
Περισσότερες από τις πιο πάνω αναφερόμενες επιθεωρήσεις γίνονται στις περιπτώσεις που κρίνεται
αναγκαίο. Η συχνότητα της επανεκτίμησης εξαρτάται μεταξύ άλλων από τη μεταβλητότητα της αξίας των
εξασφαλίσεων, τις σημαντικές μεταβολές της αγοράς ή τη σημαντική μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας
του αντισυμβαλλόμενου.
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A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε ΖΙ Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Η συχνότητα των αποτιμήσεων είναι ένας βασικός παράγοντας για τον υπολογισμό της ζημιάς απομείωσης.
Αν για τα δάνεια έχουν ληφθεί εξασφαλίσεις, κατά την εκτίμηση της ανάγκης για πρόβλεψη απομείωσης
λαμβάνεται υπόψη η τρέχουσα καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των εξασφαλίσεων. Επιπλέον, στις προβλέψεις
των ταμειακών ροών λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές δαπάνες που συνδέονται με την εκποίηση της
εξασφάλισης καθώς και άλλες εισροές, όπως η προσφυγή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία.. Το μέγεθος της
οποιασδήποτε προκύπτουσας μείωσης της αξίας της εξασφάλισης σε σχέση με την αξία της αρχικής
αποτίμησης επηρεάζεται από το είδος της εξασφάλισης π.χ. γη, αξιοποιημένη γη ή επενδυτικά ακίνητα
καθώς και από την τοποθεσία.
Στη διάρκεια της χρήσης 2015 έχουν περιέλθει στην κυριότητα του Ομίλου ακίνητα αξίας 7.722.006,00
ευρώ.
Τα ακίνητα περιέρχονται στον Όμιλο μέσω πλειστηριασμού για το διακανονισμό μη εισπρακτέων
απαιτήσεων από χορηγήσεις.
41.3.1 ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τη μέγιστη έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο, τόσο για τη χρήση
που έληξε την 31/12/2015 όσο και για τη συγκριτική χρήση 2014. Σημειώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη
εξασφαλίσεις ή άλλα μέσα πιστωτικής προστασίας.
Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο
ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε €)
31/12/2015
Έκθεση πιστωτικού κινδύνου στοιχείων Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης
Δάνεια & απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

9.581.258,69

43.214.404,70

9.557.674,46

43.202.558,39

-Αλληλόχρεα ιδιωτών

51.969.885,82

84.250.053,12

51.969.885,82

84.250.053,12

-Πιστωτικές κάρτες

23.182.666,15

37.077.319,89

23.182.666,15

37.077.319,89

-Δάνεια τακτής λήξης

67.015.722,08

88.764.497,67

67.015.722,08

88.764.497,67

451.281.313,11

496.165.664,58

451.281.313,11

496.165.664,58

- Μεγάλες επιχειρήσεις

887.008.785,61

877.806.249,59

887.008.785,61

877.806.249,59

- Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

790.061.341,06

1.013.995.821,59

790.061.341,06

1.013.995.821,59

- Λοιπές επιχειρήσεις

486.908.416,78

595.004.658,23

486.908.416,78

595.004.658,23

5.238.095,05

40.690.085,98

5.238.095,05

40.690.085,97

356.966,05

1.116.848,94

356.966,05

1.116.848,94

56.039.761,28

68.370.801,24

56.039.761,28

68.370.801,24

Λοιπές απαιτήσεις
Η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο σχετιζόμενο με κονδύλια εκτός
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης έχει ως εξής:

242.153.515,39

214.390.447,38

239.908.471,69

211.391.756,27

Εγγυητικές επιστολές

375.993.366,33

417.491.134,75

375.993.366,33

417.491.134,75

Δάνεια & απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις):
Δάνεια σε ιδιώτες:

-Στεγαστικά δάνεια
Δάνεια σε επιχειρήσεις:

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων

- Ομόλογα και έντοκα γραμμάτια
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

-Ομόλογα

Ενέγγυες πιστώσεις
Αχρησιμοποίητα πιστωτικά ορια
Σύνολο κατά την 31η Δεκεμβρίου

3.573.533,40

5.983.163,91

3.573.533,40

5.983.163,91

130.831.360,77

186.483.085,33

130.831.360,77

186.483.085,33

3.581.195.987,56

4.170.804.236,90 3.578.927.359,63 4.167.793.699,47
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(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

Δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
31 Δεκεμβρίου 2015

111.880.907,98

111.880.907,98

31 Δεκεμβρίου 2014

123.441.114,81

123.441.114,81

31 Δεκεμβρίου 2015

34.746.223,06

34.746.223,06

31 Δεκεμβρίου 2014

35.925.243,21

35.925.243,21

Δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο

Στον παραπάνω πίνακα αναφέρονται τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από την Τράπεζα σε ιδιώτες και
επιχειρήσεις, κατά το μέρος που αυτά έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και δάνεια προς
τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
41.3.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
31/12/2015

(Ποσά σε €)
ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβαθμίσεις
Εξαιρετική διαβάθμιση

5.525.883,08

5.525.883,08

Υψηλή διαβάθμιση

3.336.546,14

3.336.546,14

718.829,47

695.245,24

9.581.258,69

9.557.674,46

Ικανοποιητική διαβάθμιση
Σύνολο

(Ποσά σε €)

31/12/2014
ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβαθμίσεις
Εξαιρετική διαβάθμιση
Υψηλή διαβάθμιση
Ικανοποιητική διαβάθμιση
Σύνολο

23.459.993,18

23.459.993,18

6.875.629,28

6.875.629,28

12.878.782,24

12.866.935,93

43.214.404,70

43.202.558,39

98

0,00

379.011.753,99

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

(0,00)
356.966,05
0,00

-Στεγαστικά δάνεια

Δάνεια σε επιχειρήσεις:
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων

382.187.598,28
505.116.114,92

10.112.224,74
62.030.122,71

0,00
379.011.753,99
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-Αλληλόχρεα ιδιωτών

-Πιστωτικές κάρτες

-Δάνεια τακτής λήξης

-Στεγαστικά δάνεια

Δάνεια σε επιχειρήσεις:
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων

Συνολική έκθεση την 31.12.2014

Συνολική έκθεση την 31.12.2015

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού

-Ομόλογα

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Παράγω γα χρηματοοικονομικά μέσα

- Ομόλογα και έντοκα γραμμάτια

0,00

0,00

Δάνεια σε ιδιώτες:

0,00
382.187.598,28
505.116.114,92

0,00
10.088.640,51
62.018.276,40

0,00

0,00

3.175.844,29

0,00

356.966,05
174.000,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.557.674,46

Βιομηχανία

0,00

0,00

Χρηματ /κά ιδρύματα

3.175.844,29

174.000,00

0,00

Δάνεια & απαιτήσεις κατά πελατώ ν (μετά από προβλέψεις):

Δάνεια & απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτω ν

(ποσά σε €)

Συνολική έκθεση την 31.12.2014

Συνολική έκθεση την 31.12.2015

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού

-Ομόλογα

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

- Ομόλογα και έντοκα γραμμάτια

35.307.739,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.307.739,31
39.744.614,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.307.739,31

Ναυτιλία

ΤΡΑΠΕΖΑ

35.307.739,31
39.744.614,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-Δάνεια τακτής λήξης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΟΜΙΛΟΣ
Ναυτιλία

-Πιστωτικές κάρτες

9.581.258,69

Βιομηχανία

-Αλληλόχρεα ιδιωτών

Δάνεια σε ιδιώτες:

Δάνεια & απαιτήσεις κατά πελατώ ν (μετά από προβλέψεις):

Δάνεια & απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

(ποσά σε €)

Χρηματ /κά ιδρύματα

182.799.982,89
206.284.282,69

95.153.921,18

47.661.743,60

0,00

0,00

5.238.095,05

0,00

34.746.223,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Δημόσιος Τομέας

183.260.693,81
206.585.317,30

95.614.632,10

47.661.743,60

0,00

0,00

5.238.095,05

34.746.223,06

0,00

0,00

0,00

0,00

Δημόσιος Τομέας
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

803.612,67

0,00

0,00

0,00

518.665.054,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κατασκ/κές

146.538.883,29

4.224.560,72

0,00

0,00

0,00

867.364.129,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λοιποί κλάδοι

0,00

451.281.313,11

67.015.722,08

23.182.666,15

51.969.885,82

9.581.258,69

Σύνολο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242.153.515,39

56.039.761,28

0,00

356.966,05

5.238.095,05

0,00 2.163.978.543,44

451.281.313,11

67.015.722,08

23.182.666,15

51.969.885,82

Ιδιώτες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

803.612,67

0,00

0,00

0,00

0,00

518.665.054,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κατασκ/κές

144.754.550,51

4.224.560,72

0,00

0,00

0,00

0,00

867.364.129,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λοιποί κλάδοι

0,00

0,00

451.281.313,11

67.015.722,08

23.182.666,15

51.969.885,82

0,00

9.557.674,46

Σύνολο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239.908.471,69

56.039.761,28

0,00

356.966,05

5.238.095,05

0,00

0,00 2.163.978.543,44

451.281.313,11

67.015.722,08

23.182.666,15

51.969.885,82

Ιδιώτες

328.883.643,28 519.468.667,42 1.016.343.240,30 593.449.587,16 3.068.529.099,13
461.696.422,81 637.075.118,47 939.643.950,74 706.257.535,26 3.557.836.315,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

328.883.643,28

Εμπόριο

328.883.643,28 519.468.667,42 1.018.127.573,08 593.449.587,16 3.070.797.727,06
461.696.422,81 637.075.118,47 942.341.607,22 706.257.535,26 3.560.846.852,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

328.883.643,28

Εμπόριο
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41.3.4 ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση της εύλογης αξίας των ομολόγων και των λοιπών
αξιογράφων του επενδυτικού και του χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων. Σε ότι αφορά τα αξιόγραφα της κατηγορίας διακρατούμενων ως τη λήξη, απεικονίζονται
στο αναπόσβεστο κόστος. Η αξία των διακρατούμενων ως τη λήξη επενδύσεων περιλαμβάνεται στο
επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Οι κατηγορίες πιστωτικής διαβάθμισης ακολουθούν την κατάταξη των
διαβαθμίσεων που έχουν υιοθετήσει διεθνείς αναγνωρισμένες εταιρείες (Moody´s, Fitch).
Ανάλυση Ομολόγων και λοιπών αξιογράφων ανά διαβάθμιση
(ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ
Αξιόγραφα
επενδυτικού

Αξιόγραφα εμπορικού
χαρτοφυλακίου

χαρτοφυλακίου

Σύνολο

31/12/2015
AAA

0,00

0,00

0,00

AA- to AA+

0,00

0,00

0,00

A- to A+

0,00

0,00

0,00

55.236.148,61

5.238.095,05

60.474.243,66

803.612,67

0,00

803.612,67

56.039.761,28

5.238.095,05

61.277.856,33

AAA

0,00

0,00

0,00

AA- to AA+

0,00

0,00

0,00

Λιγότερο από AΜη διαβαθμισμένα
Σύνολο
31/12/2014

A- to A+

11.872.500,00

0,00

11.872.500,00

Λιγότερο από A-

55.694.688,57

40.690.085,97

96.384.774,54

803.612,67

0,00

803.612,67

68.370.801,24

40.690.085,97

109.060.887,21

Μη διαβαθμισμένα
Σύνολο
Ανάλυση Ομολόγων και λοιπών αξιογράφων ανά διαβάθμιση
(ποσά σε €)

ΤΡΑΠΕΖΑ
Αξιόγραφα
επενδυτικού
χαρτοφυλακίου

Αξιόγραφα εμπορικού
χαρτοφυλακίου

Σύνολο

31/12/2015
AAA

0,00

0,00

0,00

AA- to AA+

0,00

0,00

0,00

A- to A+

0,00

0,00

0,00

55.236.148,61

5.238.095,05

60.474.243,66

803.612,67

0,00

803.612,67

56.039.761,28

5.238.095,05

61.277.856,33

AAA

0,00

0,00

0,00

AA- to AA+

0,00

0,00

0,00

A- to A+

11.872.500,00

0,00

11.872.500,00

Λιγότερο από A-

55.694.688,57

40.690.085,97

96.384.774,54

803.612,67

0,00

803.612,67

68.370.801,24

40.690.085,97

109.060.887,21

Λιγότερο από AΜη διαβαθμισμένα
Σύνολο
31/12/2014

Μη διαβαθμισμένα
Σύνολο

100

Χωρίς
καθυστέρηση και
μη απομειωμένα
283.919.757,08
205.857.235,54
26.458.368,36
18.343.040,79
33.261.112,39
1.145.824.719,80
703.841.487,02
441.983.232,78
34.746.223,06
34.746.223,06
0,00
1.464.490.699,94

Σε καθυστέρηση
και μη
απομειωμένα
155.781.067,16
133.714.535,77
15.017.783,75
2.184.594,64
4.864.153,00
204.299.268,80
49.058.169,65
155.241.099,15
0,00
0,00
0,00
360.080.335,96
54.344.715,63
40.572.943,57
3.837.228,36
93.678,24
9.840.865,46
1.399.777.469,58
287.879.772,61
1.111.897.696,97
0,00
0,00
0,00
1.454.122.185,21

Ατομική
αξιολόγηση
326.976.182,33
139.682.137,20
77.772.674,86
39.635.604,22
69.885.766,05
321.946.911,53
19.814.347,40
302.132.564,13
0,00
0,00
0,00
648.923.093,86

Συλλογική
αξιολόγηση

Απομειωμένα Δ&Α

821.021.722,20
519.826.852,08
123.086.055,33
60.256.917,89
117.851.896,90
3.071.848.369,71
1.060.593.776,68
2.011.254.593,03
34.746.223,06
34.746.223,06
0,00
3.927.616.314,97

Συνολική αξία
προ απομείωσης
26.851.344,23
19.293.114,42
1.550.915,13
51.886,48
5.955.428,20
730.208.221,34
185.360.672,07
544.847.549,28
0,00
0,00
0,00
757.059.565,58

Ατομική
αξιολόγηση
200.720.790,81
49.252.424,55
54.519.418,12
37.022.365,27
59.926.582,88
212.407.827,98
21.260.556,86
191.147.271,12
0,00
0,00
0,00
413.128.618,79

Συλλογική
αξιολόγηση

Συσσωρευμένες προβλέψεις
απομείωσης

593.449.587,16
451.281.313,11
67.015.722,08
23.182.666,15
51.969.885,82
2.129.232.320,38
853.972.547,75
1.275.259.772,64
34.746.223,06
34.746.223,06
0,00
2.757.428.130,60

Συνολική
Καθαρή αξία μετά
την απομείωση

Ιδιώτες
Στεγαστικά
Καταναλωτικά
Πιστωτικές κάρτες
Λοιπά
Επιχειρηματικά
Μεγάλες επιχειρήσεις
Μικρομεσαίες ΜΜΕ
Δημόσιος τομέας
Ελλάδα
Άλλες χώρες
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2014

Χωρίς
καθυστέρηση και
μη απομειωμένα
354.064.787,50
243.139.749,09
32.582.041,41
26.050.181,04
52.292.815,96
1.373.531.625,74
660.362.047,68
713.169.578,06
35.925.243,21
35.925.243,21
0,00
1.763.521.656,45

Σε καθυστέρηση
και μη
απομειωμένα
213.056.072,51
172.919.825,41
28.376.092,91
3.174.967,17
8.585.187,02
438.289.554,21
77.064.727,40
361.224.826,81
0,00
0,00
0,00
651.345.626,72

Μη απομειωμένα Δ&Α

55.558.862,82
40.842.207,50
3.928.009,11
203.916,53
10.584.729,68
848.123.166,55
216.910.534,82
631.212.631,73
0,00
0,00
0,00
903.682.029,37

Ατομική
αξιολόγηση
214.836.526,18
78.280.608,03
59.571.480,32
28.867.187,77
48.117.250,06
205.981.339,71
17.481.282,22
188.500.057,49
0,00
0,00
0,00
420.817.865,89

Συλλογική
αξιολόγηση

Απομειωμένα Δ&Α

837.516.249,01
535.182.390,03
124.457.623,75
58.296.252,51
119.579.982,72
2.865.925.686,21
971.818.592,12
1.894.107.094,09
35.925.243,21
35.925.243,21
0,00
3.739.367.178,43

Συνολική αξία
προ απομείωσης

20.946.544,45
14.750.601,03
1.339.096,53
69.427,88
4.787.419,01
362.106.342,26
123.787.161,82
238.319.180,44
0,00
0,00
0,00
383.052.886,71

Ατομική
αξιολόγηση

110.312.169,30
24.266.124,42
34.354.029,55
21.149.504,74
30.542.510,59
52.937.857,75
4.268.823,48
48.669.034,27
0,00
0,00
0,00
163.250.027,05

Συλλογική
αξιολόγηση

Συσσωρευμένες προβλέψεις
απομείωσης

706.257.535,26
496.165.664,58
88.764.497,67
37.077.319,89
84.250.053,12
2.450.881.486,20
843.762.606,82
1.607.118.879,38
35.925.243,21
35.925.243,21
0,00
3.193.064.264,67

Συνολική
Καθαρή αξία μετά
την απομείωση

Οι εξασφαλίσεις αναφέρονται στην εύλογη αξία τους. Όταν η αξία της εξασφάλισης υπερβαίνει το υπόλοιπο του δανείου, το ποσό περιορίζεται στο ύψος του δανείου.
Στις συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης περιλαμβάνεται ποσό 51,5 εκατ. που αφορά σε προβλέψεις IBNR.
Στα απομειωμένα δάνεια και απαιτήσεις περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις οι οποίες υπόκεινται σε ατομική και συλλογική αξιολόγηση 475 και 133 εκατ. αντίστοιχα.
Στην κατηγορία ΜΜΕ περιλαμβάνονται Μεσαίες και Μικρές Επιχειρήσεις.

Ιδιώτες
Στεγαστικά
Καταναλωτικά
Πιστωτικές κάρτες
Λοιπά
Επιχειρηματικά
Μεγάλες επιχειρήσεις
Μικρομεσαίες ΜΜΕ
Δημόσιος τομέας
Ελλάδα
Άλλες χώρες
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

Μη απομειωμένα Δ&Α

41.4.1 ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ (ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ‘Η ΜΗ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ – ΑΞΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)

41.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

101

564.033.843,64
475.086.631,23
51.151.685,00
1.349.260,87
36.446.266,54
1.524.672.286,91
323.024.359,24
1.201.647.927,67
24.138.235,03
24.138.235,03
0,00
2.112.844.365,58

Αξία
εξασφαλίσεων

509.808.912,97
427.562.138,58
46.044.414,00
1.129.890,30
35.072.470,09
1.491.851.595,96
356.588.786,96
1.135.262.809,00
22.957.306,27
22.957.306,27
0,00
2.024.617.815,19

Αξία
εξασφαλίσεων

Ιδιώτες
Στεγαστικά
Καταναλωτικά
Πιστωτικές κάρτες
Λοιπά
Επιχειρηματικά
Μεγάλες επιχειρήσεις
ΜΜΕ
Δημόσιος τομέας
Ελλάδα
Λοιπές χώρες
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2104

Ιδιώτες
Στεγαστικά
Καταναλωτικά
Πιστωτικές κάρτες
Λοιπά
Επιχειρηματικά
Μεγάλες επιχειρήσεις
ΜΜΕ
Δημόσιος τομέας
Ελλάδα
Λοιπές χώρες
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2105

354.064.787,50
243.139.749,09
32.582.041,41
26.050.181,04
52.292.815,96
1.056.461.612,33
458.985.912,96
597.475.699,37
35.925.243,21
35.925.243,21
0,00
1.446.451.643,04

Ικανοποιητικής
Διαβάθμισης

Υψηλής
Διαβάθμισης

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.354.697,31
136.354.697,31
0,00
0,00
0,00
0,00
136.354.697,31

283.919.757,08
205.857.235,54
26.458.368,36
18.343.040,79
33.261.112,39
927.507.305,73
562.837.046,39
364.670.259,34
34.746.223,06
34.746.223,06
0,00
1.246.173.285,87

Ικανοποιητικής
Διαβάθμισης

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.284.488,17
115.284.488,17
0,00
0,00
0,00
0,00
115.284.488,17

Υψηλής
Διαβάθμισης

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.715.316,10
65.021.437,41
115.693.878,69
0,00
0,00
0,00
180.715.316,10

Υπό παρακολούθηση
(υψηλότερου κινδύνου)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.032.925,90
25.719.952,46
77.312.973,44
0,00
0,00
0,00
103.032.925,90

Υπό παρακολούθηση
(υψηλότερου κινδύνου)

Σύνολο των χωρίς
καθυστέρηση και μη
απομειωμένων
354.064.787,50
243.139.749,09
32.582.041,41
26.050.181,04
52.292.815,96
1.373.531.625,74
660.362.047,68
713.169.578,06
35.925.243,21
35.925.243,21
0,00
1.763.521.656,45

Σύνολο των χωρίς
καθυστέρηση και μη
απομειωμένων
283.919.757,08
205.857.235,54
26.458.368,36
18.343.040,79
33.261.112,39
1.145.824.719,80
703.841.487,02
441.983.232,78
34.746.223,06
34.746.223,06
0,00
1.464.490.699,94

268.696.082,08
229.159.756,50
17.755.528,57
38,20
21.780.758,81
600.960.320,04
192.666.396,90
408.293.923,14
24.138.235,03
24.138.235,03
0,00
893.794.637,15

Αξία εξασφαλίσεων

220.202.664,27
184.606.021,25
13.934.734,69
0,00
21.661.908,34
499.516.957,31
205.522.058,89
293.994.898,42
22.957.306,27
22.957.306,27
0,00
742.676.927,85

Αξία εξασφαλίσεων

41.4.2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

102

49.555.672,62

1.651.906,54

5.505.731,93

60-89 ημέρες

90-179 ημέρες

180-360 ημέρες

1.103.664,02

10.593.141,53

20.598.465,18

12.761.530,55

50.870.953,42

180-360 ημέρες

>360 ημέρες

809.606,19

164.798.071,57

10.351.136,72

90-179 ημέρες

7.902.502,58

4.761.897,81

28.376.092,91

48.556.673,98

60-89 ημέρες

3.205.280,78

Καταναλωτικά

172.919.825,41

24.860.182,60

30-59 ημέρες

Σύνολο
Αξία
εξασφαλίσεων

25.519.348,14

Στεγαστικά

592.182,92

3.174.967,17

540.227,87

15.825,15

14.720,51

552.266,56

720.126,25

1.331.800,83

2.708.872,79

0,00

0,00

403.132,96

568.199,93

1.183.947,32

Λοιπά

5.569.701,98

8.585.187,02

4.478.403,64

439.741,18

365.913,51

911.831,42

882.932,66

1.506.364,61

56.014.049,77

77.064.727,40

31.862.260,48

1.096.305,50

5.511.907,49

32.078.055,68

3.721.606,55

2.794.591,70

34.600.274,25

6.982.451,32

11.617.824,62

62.958.088,42

24.379.764,21

14.702.696,33

290.276.373,97

361.224.826,81

102.423.396,03

10.311.398,96

38.678.892,34

183.869.391,19

7.830.208,62

18.111.539,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ελλάδα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ελλάδα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λοιπές
Χώρες

286.774.879,00

360.080.335,96

74.020.908,83

13.005.322,03

19.444.898,44

136.516.175,53

53.604.009,30

63.489.021,83

Σύνολο των
καθυστερημένων και
μη απομειωμένων

103

537.848.845,39

651.345.626,72

200.768.382,97

25.728.465,36

55.732.176,76

273.870.721,41

42.776.954,49

52.468.925,73

Σύνολο των καθυστερημένων
και μη απομειωμένων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λοιπές
Χώρες

Δημόσιος τομέας

Δημόσιος τομέας

119.911.600,64

155.241.099,15

ΜΜΕ

Επιχειρηματικά

36.693.956,74

49.058.169,65

8.903.620,60

0,00

5.961.831,62

19.109.988,38

2.102.000,00

12.980.729,05

ΜΜΕ

Επιχειρηματικά

Μεγάλες
επιχειρήσεις

Μεγάλες
επιχειρήσεις

2.708.872,79

4.864.153,00

Λοιπά

262.711,33

2.184.594,64

262.711,33

0,00

0,00

413.225,24

484.554,93

1.024.103,14

Πιστωτικές
κάρτες

Πιστωτικές
κάρτες

9.243.313,48

117.954.424,01

Ιδιώτες

15.017.783,75

2.434.848,66

517.138,78

213.335,66

4.076.067,91

4.024.454,24

3.751.938,50

Καταναλωτικά

Ιδιώτες

133.714.535,77

1-29 ημέρες

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2014

Σύνολο
Αξία
εξασφαλίσεων

25.110.581,20

22.045.035,99

>360 ημέρες

29.845.607,49

30-59 ημέρες

Στεγαστικά

1-29 ημέρες

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

41.4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(1.987.019,99)

(9.636.677,89)

35.693.126,08
27.806.363,35

80.106.090,08

63.499.489,43

39.016.725,45

119.122.815,53

Συσσωρευμένη πρόβλεψη απομείωσης
Υπόλοιπο απομειωμένων Δ&Α της
31.12.2014 (Καθαρή Αξία)

Σύνολο απομειωμένων Δ&Α 31.12.2014

0,00

0,00

0,00
0,00

Διαγραφές απομειωμένων Δ&Α

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές κινήσεις

(2.194.667,06)

(3.271.992,08)

(54.017.910,56)

(3.675.221,77)

3.087.853,27

22.807.617,69

Εισπράξεις από απομειωμένα δάνεια

65.878.295,30

154.008.330,17

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2014
Αξία δανείων που χαρακτηρίστηκαν ως
απομειωμένα εντός της περιόδου
Αξία δανείων που εξήλθαν από την κατηγορία
των απομειωμένων δανείων

Καταναλωτικά

Λοιπά

7.852.171,68

21.218.932,62

29.071.104,30

0,00

0,00

(42.680,53)

(5,94)

884.651,86

23.372.050,14

35.329.929,60

58.701.979,74

0,00

0,00

(77.509,29)

(1.060,20)

10.287.131,98

713.425.181,51

700.605.079,59

1.414.030.261,10

47.116.742,02

(7.000.000,00)

(779.289,41)

(10.104.862,10)

(6.757.093,13)

571.842.074,50

819.712.689,22

106.335.831,74

128.055.985,30

234.391.817,04

28.169,70

0,00

(12.148.057,67)

(11.461.368,32)

32.447.587,34

225.525.485,99

Μεγάλες
επιχειρήσεις

532.724.474,51

286.988.214,71

819.712.689,22

359.594,98

(68.462,02)

(30.175.214,64)

(16.136.212,11)

153.907.805,22

711.825.177,79

ΜΜΕ

Επιχειρηματικά

111.569.489,22

196.124.630,79

307.694.120,01

6.394.059,13

(717.757,12)

(3.328.916,25)

(4.472.318,88)

(6.037.705,72)

81.464.941,81

234.391.817,04

Επιχειρηματικά
Μεγάλες
ΜΜΕ
επιχειρήσεις

48.493.417,25

Λοιπά

13.844.620,43

65.882.011,08

79.726.631,51

615.022,13

0,00

0,00

(267.052,34)

(425.538,67)

21.102.220,65

58.701.979,74

28.229.138,91

Πιστωτικές
κάρτες

2.655.030,72

37.074.251,74

Ιδιώτες

Στεγαστικά

31/12/2014

25.539.569,97

117.345.211,68

314.990,80

0,00

0,00

(116.200,85)

(22.070,50)

10.481.458,71

39.729.282,46

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

56.070.333,25

81.609.903,22

180.255.080,77

62.909.869,09

1.629.839,31

2.153.714,66

Συσσωρευμένη πρόβλεψη απομείωσης
Υπόλοιπο απομειωμένων Δ&Α της
31.12.2015 (Καθαρή Αξία)

0,00

(6.523,73)

0,00

0,00

Απόκτηση απομειωμένων Δ&Α
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές
κινήσεις
Σύνολο απομειωμένων Δ&Α
31.12.2015

(905.146,68)

19.379.264,88

69.314.713,25

(699.484,78)

63.499.489,43

Πιστωτικές
κάρτες

29.071.104,30

Ιδιώτες
Καταναλωτικά

119.122.815,53

Στεγαστικά

Διαγραφές απομειωμένων Δ&Α

Εισπράξεις από απομειωμένα δάνεια

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2015
Αξία δανείων που χαρακτηρίστηκαν ως
απομειωμένα εντός της περιόδου
Αξία δανείων που εξήλθαν από την
κατηγορία των απομειωμένων δανείων

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

41.4.4.1 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

41.4.4 ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ελλάδα

0,00

0,00

0,00

0,00

Λοιπές
Χώρες

Δημόσιος τομέας

0,00

0,00

0,00

0,00

Δημόσιος τομέας
Λοιπές
Χώρες

Ελλάδα
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778.196.981,50

546.302.913,76

1.324.499.895,26

387.764,68

(68.462,02)

(48.313.350,96)

(84.888.549,21)

223.422.647,36

1.233.959.845,41

Σύνολο

984.379.103,52

1.118.666.175,55

2.103.045.279,07

58.224.368,05

(7.717.757,12)

(4.114.729,39)

(16.565.065,63)

(24.866.105,90)

773.584.673,80

1.324.499.895,26

Σύνολο

117.345.211,68

125.001.693,32

Αξία εξασφαλίσεων

81.128.803,16

Αξία εξασφαλίσεων

12.797.691,25

27.806.363,35

80.106.090,08

1.682.187,24
24.130.955,15

8.401.921,28

65.229.827,38

1.978.806,55

14.414,41

0,00

6.373.699,18

100.642,24

0,00

Καταναλωτικά

757.039,75

7.852.171,68

7.736.586,04

5.189,02

109.983,83

412,79

0,00

Πιστωτικές
κάρτες

867.178,97

2.655.030,72

2.149.662,82

455.061,42

50.306,48

0,00

0,00

Πιστωτικές
κάρτες

Ιδιώτες

22.866.365,83

2.145.387,04

>360 ημέρες
Καθαρή αξία
απομειωμένων Δ&Α

180-360 ημέρες

90-179 ημέρες

1-89 ημέρες

Ενήμερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

Στεγαστικά

25.539.569,97

98.818.510,45

>360 ημέρες
Καθαρή αξία
απομειωμένων Δ&Α

31/12/2014

22.250.271,17

14.682.288,15

180-360 ημέρες

319.490,46

1.439.138,39

90-179 ημέρες

625.261,96

199.159,32

Καταναλωτικά

2.076.205,57

329.069,12

Στεγαστικά

Ιδιώτες

1-89 ημέρες

Ενήμερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

0,00

0,00

0,00

9.095.805,75

23.372.050,14

19.263.166,92

3.386.772,07

592.304,73

129.806,42

Λοιπά

10.701.688,96

13.844.620,43

13.037.215,64

760.323,84

47.080,95

Λοιπά

ΜΜΕ

721.356.309,94

713.425.181,51

427.403.029,67

66.629.170,85

108.089.129,00

16.733.732,11

94.570.119,89

74.343.912,57

106.335.831,74

66.904.930,07

10.623.266,01

13.989.962,89

8.457,04

14.809.215,73

Μεγάλες
επιχειρήσεις

503.077.630,56

532.724.474,51

296.281.560,11

82.251.473,35

83.594.101,28

261.478,87

70.335.860,90

ΜΜΕ

Επιχειρηματικά

114.372.771,33

111.569.489,22

78.125.491,02

1.231.813,17

20.531.815,49

2.095.175,97

9.585.193,57

Μεγάλες
επιχειρήσεις

Επιχειρηματικά

41.4.4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ελλάδα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λοιπές
Χώρες

Δημόσιος τομέας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ελλάδα

Λοιπές
Χώρες

Δημόσιος τομέας
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681.200.883,04

778.196.981,50

479.547.025,67

106.350.808,97

106.638.858,46

515.211,77

85.145.076,63

Σύνολο

995.166.008,34

984.379.103,52

641.784.180,78

85.904.044,46

130.476.960,76

21.530.375,62

104.683.541,90

Σύνολο

47.363.232,31
30.914.107,69
46.935.231,41
32.649.091,44
73.302.098,44

81%-90%

91%-100%

101%-120%

121%-150%

Μεγαλύτερο από 150%

Ακίνητη Περιουσία

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2014

Ακίνητη Περιουσία

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

58.568.213,85

Αξία
ανακτηθέντων
εξασφαλίσεων

70.248.367,84

Αξία
ανακτηθέντων
εξασφαλίσεων

41.4.6 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μέσος Όρος του Δείκτη

3.423.971,01

Εκ των οποίων:
εντός της
χρήσης

7.722.006,00

Εκ των οποίων:
εντός της
χρήσης

71,2%

519.826.852,08

72.097.844,87

71%-80%

Συνολική αξία Δ&Α

129.346.740,14

87.218.505,78

2015

50%-70%

Μικρότερο από 50%

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

Στεγαστικά Δάνεια

41.4.5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

12.057.931,25

Συσσωρευμένη
πρόβλεψη
απομείωσης

12.057.931,25

Συσσωρευμένη
πρόβλεψη
απομείωσης

2.755.182,48

Εκ της οποίας:
εντός της
χρήσης

0,00

Εκ της οποίας:
εντός της
χρήσης

73,3%

535.182.390,03

51.440.782,37

28.641.917,76

43.979.639,95

28.315.801,04

54.793.054,75

77.818.276,47

178.134.842,71

72.058.074,98

2014

46.510.282,60

Καθαρή αξία
ανακτηθέντων
εξασφαλίσεων

58.190.436,59

Καθαρή αξία
ανακτηθέντων
εξασφαλίσεων
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Σύνολο

Δημόσιος τομέας

Επιχειρηματικά

Ιδιώτες

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2014

Σύνολο

1.652.062.787,98

0,00

1.096.899.414,83

555.163.373,15

Eξασφαλίσεις επί ακίνητης
περιουσίας

1.445.370.092,96

0,00

947.337.474,47

Επιχειρηματικά

Δημόσιος τομέας

498.032.618,49

Eξασφαλίσεις επί ακίνητης
περιουσίας

Ιδιώτες

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015

65.979.938,44

0,00

58.735.479,10

7.244.459,34

Χρηματ/κες
εξασφαλίσεις

Αξία εξασφαλίσεων

119.853.164,76

0,00

109.908.619,79

9.944.544,98

Χρηματ/κες
εξασφαλίσεις

Αξία εξασφαλίσεων

41.4.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

394.801.639,16

24.138.235,03

369.037.392,98

1.626.011,15

Λοιπές
εξασφαλίσεις

459.394.557,47

22.957.306,27

434.605.501,70

1.831.749,50

Λοιπές
εξασφαλίσεις

2.112.844.365,58

24.138.235,03

1.524.672.286,91

564.033.843,64

Σύνολο
εξασφαλίσεων

2.024.617.815,19

22.957.306,27

1.491.851.595,96

509.808.912,97

Σύνολο
εξασφαλίσεων

233.343.089,17

24.138.235,03

207.712.910,02

1.491.944,12

Αξία εγγυήσεων

270.767.307,78

22.957.306,27

246.126.220,23

1.683.781,28

Αξία εγγυήσεων
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8.026.407,41

Σύνολο ζημιών απομείωσης σε Δ&Α

Υπόλοιπο 31.12.2014

131.258.713,75

0,00

(5.920.610,74)

Αναστροφές χρησιμοποιηθέντων προβλέψεων απομείωσης

Διαγραφές

13.947.018,15

123.232.306,34

Ιδιώτες

227.572.135,04

(6.523,73)

Ζημιά απομείωσης περιόδου

Υπόλοιπο Έναρξης 1.1.2014

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

Υπόλοιπο 31.12.2015

Διαγραφές

96.319.945,02

(3.332.496,08)

Αναστροφές χρησιμοποιηθέντων προβλέψεων απομείωσης

Σύνολο ζημιών απομείωσης σε Δ&Α

99.652.441,10

131.258.713,75

Ιδιώτες

Ζημιά απομείωσης περιόδου

Υπόλοιπο Έναρξης 1.1.2015

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

415.044.200,01

(68.462,02)

101.966.894,55

(14.858.785,76)

116.825.680,31

313.145.767,48

Επιχειρηματικά

942.616.049,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Δημόσιος τομέας

0,00

0,00

0,00

531.680.054,98
(4.108.205,66)

0,00

(3.201.730,69)

0,00

0,00

415.044.200,01
534.881.785,67

Δημόσιος τομέας

Επιχειρηματικά

41.5.1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

41.5 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

546.302.913,76

(68.462,02)

109.993.301,96

(20.779.396,50)

130.772.698,46

436.378.073,82

Σύνολο

1.170.188.184,37

(4.114.729,39)

628.000.000,00

(6.534.226,77)

634.534.226,77

546.302.913,76

Σύνολο
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821.021.722,20
519.826.852,08
123.086.055,33
60.256.917,89
117.851.896,90
3.071.848.369,71
514.765.108,07
588.140.143,12
45.722.600,63
918.644.029,97
228.419.703,88
278.179.146,44
497.977.637,60
34.746.223,06
3.927.616.314,97

Σύνολο Δ&Α

Ιδιώτες
Στεγαστικά
Καταναλωτικά
Πιστωτικές κάρτες
Λοιπά
Επιχειρηματικά
Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο
Βιομηχανία & Βιοτεχνία
Ναυτιλία
Κατασκευές & Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Τουρισμός
Ενέργεια
Λοιπές
Δημόσιος Τομέας
Σύνολο

31.12.2014
ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

837.516.249,01
535.182.390,03
124.457.623,75
58.296.252,51
119.579.982,72
2.865.925.686,21
564.193.020,04
622.559.825,75
44.643.927,91
795.524.325,12
204.233.809,45
276.491.490,06
358.279.287,88
35.925.243,21
3.739.367.178,43

Σύνολο Δ&Α

Τόσο ο Όμιλος όσο και η Τράπεζα δεν έχουν δάνεια σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδος.

Ιδιώτες
Στεγαστικά
Καταναλωτικά
Πιστωτικές κάρτες
Λοιπά
Επιχειρηματικά
Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο
Βιομηχανία & Βιοτεχνία
Ναυτιλία
Κατασκευές & Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Τουρισμός
Ενέργεια
Λοιπές
Δημόσιος Τομέας
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

31.12.2015

270.395.389,00
119.122.815,53
63.499.489,43
29.071.104,30
58.701.979,74
1.054.104.506,26
255.118.320,65
270.751.737,82
5.844.705,48
367.318.173,87
63.100.562,63
1.127.244,81
90.843.761,00
0,00
1.324.499.895,26

Απομειωμένα Δ&Α

381.320.897,96
180.255.080,77
81.609.903,22
39.729.282,46
79.726.631,51
1.721.724.381,11
345.980.522,46
352.138.925,19
32.488.348,90
539.901.718,76
169.189.018,36
23.433,15
282.002.414,29
0,00
2.103.045.279,07

Απομειωμένα Δ&Α

131.258.713,75
39.016.725,45
35.693.126,08
21.218.932,62
35.329.929,60
415.044.200,01
102.496.597,23
120.567.362,28
4.899.313,72
134.206.618,38
21.373.769,82
206.601,24
31.293.937,34
0,00
546.302.913,76

Συσσωρευμένες προβλέψεις
απομείωσης

Συσσωρευμένες προβλέψεις
απομείωσης
227.572.135,04
68.545.538,97
56.070.333,25
37.074.251,74
65.882.011,08
942.616.049,33
185.881.464,79
209.128.389,13
10.414.861,32
301.513.510,99
59.831.327,47
14.295,43
175.832.200,18
0,00
1.170.188.184,37

41.5.2 ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΝΕΙΩΝ, ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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56.807.372,84

Έσοδα από
απομειωμένα Δ&Α
2.499.090,54
27.722.641,03
0,00
30.221.731,57

Έσοδα από μη-απομειωμένα
Δ&Α
21.276.168,72
122.774.025,52
1.814.694,84
145.864.889,08

Έσοδα από
απομειωμένα Δ&Α
5.557.233,12
51.250.139,72

Έσοδα από μη-απομειωμένα
Δ&Α
14.804.751,92
86.103.346,82
1.685.617,73
102.593.716,47

Σύνολο εσόδων από
τόκους
23.775.259,26
150.496.666,55
1.814.694,84
176.086.620,65

Σύνολο εσόδων από
τόκους
20.361.985,04
137.353.486,54
1.685.617,73
159.401.089,31

Συνολική καθαρή αξία

Λοιπά

424.522.945,81

9.900.261,52

973.114,74
124.540.719,14

11.653.184,14

5.851.626,43

42.212.982,39

229.391.057,45

31/12/2015

Συνδυασμός μέτρων ρύθμισης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαγραφή μέρους του χρέους

Κεφαλαιοποίηση καθυστερούμενων δόσεων

Επέκταση διάρκειας δανείου

Παροχή περιόδου χάριτος

Πρόγραμμα μειωμένων πληρωμών

Είδη Ρύθμισης

Ρυθμισμένα Δάνεια (Καθαρή Αξία):

479.368.482,01

6.125.200,73

77.374.066,88

806.161,45

7.990.559,59

34.213.321,30

67.889.129,35

284.970.042,71

31/12/2014

41.6.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

41.6 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ιδιώτες
Επιχειρηματικά
Δημόσιος τομέας
Σύνολο εσόδων από τόκους

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

31.12.2014

Ιδιώτες
Επιχειρηματικά
Δημόσιος τομέας
Σύνολο εσόδων από τόκους

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

31.12.2015

41.5.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ
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Χωρίς καθυστέρηση και μη απομειώμενα
Σε καθυστέρηση και μη απομειωμένα
Απομειωμένα
Συνολική Αξία (προ απομείωσης)
Ατομική Πρόβλεψη Απομείωσης
Συλλογική Πρόβλεψη Απομείωσης
Συνολική καθαρή αξία
Ληφθείσες Εξασφαλίσεις
Ζημιά Απομείωσης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2014

Χωρίς καθυστέρηση και μη απομειώμενα
Σε καθυστέρηση και μη απομειωμένα
Απομειωμένα
Συνολική Αξία (προ απομείωσης)
Ατομική Πρόβλεψη Απομείωσης
Συλλογική Πρόβλεψη Απομείωσης
Συνολική καθαρή αξία
Ληφθείσες Εξασφαλίσεις
Ζημιά Απομείωσης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2105
% Ρυθμισμένων Δ&Α
3,56%
13,78%
28,90%
18,06%
29,22%
15,44%
15,40%
20,29%
25,96%

% Ρυθμισμένων Δ&Α
2,15%
19,97%
32,72%
16,08%
25,39%
15,16%
15,01%
17,73%
43,95%

Συνολικό Ποσό Ρυθμισμένων
Δ&Α
52.181.199,49
49.614.715,01
607.727.270,57
709.523.185,07
221.210.503,83
63.789.735,44
424.522.945,81
410.708.261,60
163.006.891,45

Συνολικό Ποσό Ρυθμισμένων
Δ&Α
37.925.635,56
130.064.816,65
433.371.377,61
601.361.829,82
97.252.611,94
24.740.735,87
479.368.482,01
374.605.617,59
48.337.000,18

Συνολικό Ποσό Δ&Α
1.464.490.699,94
360.080.335,96
2.103.045.279,07
3.927.616.314,97
757.059.565,58
413.128.618,79
2.757.428.130,60
2.024.617.815,19
628.000.000,00

Συνολικό Ποσό Δ&Α
1.763.521.656,45
651.345.626,72
1.324.499.895,26
3.739.367.178,43
383.052.886,71
163.250.027,05
3.193.064.264,67
2.112.844.365,58
109.993.301,96

41.6.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
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31/12/2015
90.939.145,90
76.445.820,65
10.924.128,31
531.239,24
3.037.957,70
333.583.799,91
37.216.569,19
296.367.230,72
0,00
0,00
0,00
424.522.945,81

31/12/2014
128.831.412,15
86.659.401,48
24.163.475,81
4.173.926,02
13.834.608,84
350.537.069,86
76.146.038,47
274.391.031,39
0,00
0,00
0,00
479.368.482,01

31/12/2015
479.368.482,01
293.699.250,97
15.380.300,44
(9.716.376,74)
(191.201.819,42)
(163.006.891,45)
424.522.945,81

Ελλάδα
Λοιπή Ευρώπη
Λοιπές χώρες
Συνολική καθαρή αξία

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2015
424.522.945,81
0,00
0,00
424.522.945,81

31/12/2014
479.368.482,01
0,00
0,00
479.368.482,01

41.6.5 ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ιδιώτες
Στεγαστικά
Καταναλωτικά
Πιστωτικές κάρτες
Λοιπές
Eπιχειρηματικά
Μεγάλες επιχειρήσεις
ΜΜΕ
Δημόσιος Τομέας
Ελλάδα
Λοιπές χώρες
Συνολική καθαρή αξία

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

41.6.4 ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Υπόλοιπο έναρξης
Δ&Α που εντάχθηκαν σε καθεστώς ρύθμισης εντός της περιόδου
Έσοδα από τόκους
Αποπληρωμές Δ&Α (μερικώς ή ολικώς)
Δ&Α που εξήλθαν από το καθεστώς της ρύθμισης εντός της περιόδου
Ζημιά απομείωσης
Υπόλοιπο τέλους

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

41.6.3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

A T T I C A B A N K Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Τ Ρ ΑΠ Ε Ζ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

31/12/2014
267.938.278,34
344.414.838,67
8.739.882,42
(18.923.858,34)
(74.463.658,90)
(48.337.000,18)
479.368.482,01
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41.7 ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις λογιστικές και εύλογες αξίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα
(στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις) που δεν τηρούνται σε εύλογες αξίες στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης .
ΟΜΙΛΟΣ

Εύλογη αξία στοιχείων Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης

Λογιστική Αξία

Εύλογη Αξία

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
Δάνεια & προκαταβολές σε πελάτες (μετά από
προβλέψεις)

9.581.258,69

43.214.404,70

9.581.258,69

43.214.404,70

Διακρατούμενες ως λήξη επενδύσεις

2.757.428.130,60 3.193.064.264,67 2.758.460.629,56 3.194.072.987,40
10.162.048,53

10.207.256,22

9.184.000,00

Λογιστική Αξία

7.945.000,00

Εύλογη Αξία

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

783.768.309,70

203.311.951,39

783.768.309,70

203.311.951,39

Υποχρεώσεις σε πελάτες

2.142.502.849,69 3.254.342.548,00 2.141.799.100,51 3.248.341.825,38

Εκδοθείσες ομολογίες

0,00

79.256.000,00

0,00

79.256.000,00

ΤΡΑΠΕΖΑ

Εύλογη αξία στοιχείων Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης

Λογιστική Αξία

Εύλογη Αξία

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
Δάνεια & προκαταβολές σε πελάτες (μετά από
προβλέψεις)

9.557.674,46

43.202.558,39

9.557.674,46

43.202.558,39

Διακρατούμενες ως λήξη επενδύσεις

2.757.428.130,60 3.193.064.264,67 2.758.460.629,56 3.194.072.987,40
10.162.048,53

10.207.256,22

9.184.000,00

Λογιστική Αξία
Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
Υποχρεώσεις σε πελάτες

7.945.000,00

Εύλογη Αξία

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

783.768.309,70

203.311.951,39

783.768.309,70

203.311.951,39

2.157.384.909,94 3.268.298.630,09 2.156.674.648,38 3.262.273.174,11

Εκδοθείσες ομολογίες

0,00

79.229.431,31

0,00

79.229.431,31

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων και των υποχρεώσεων προς πιστωτικά
ιδρύματα που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος δεν διαφέρει ουσιωδώς από την αντίστοιχη
λογιστική αξία καθώς η πλειοψηφία έχει λήξη κάτω του μηνός.
Η εύλογη αξία των διακρατούμενων ως τη λήξη επενδύσεων υπολογίζεται με βάση της τιμές ενεργού
αγοράς.
Η εύλογη αξία των δανείων σε πελάτες καθώς και των υποχρεώσεων σε πελάτες, υπολογίζεται
προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές (εισροές ή εκροές αντίστοιχα). Τα
επιτόκια που χρησιμοποιήθηκαν για την προεξόφληση των ταμειακών ροών για τα δάνεια και τις
υποχρεώσεις πελατών έγιναν με βάση την καμπύλη των επιτοκίων και έχουν ως εξής:
31.12.2015

31.12.2014

-0,205% - 4,920%

0,018% - 5,020%

Η εύλογη αξία των εκδοθεισών ομολογιών αντιπροσωπεύει την τιμή στην οποία η υποχρέωση αυτή
μπορεί να εκκαθαριστεί μεταξύ ενήμερων αντισυμβαλλομένων μερών, πρόθυμων να ολοκληρώσουν την
συναλλαγή σε εύλογη τιμή.
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Η εύλογη αξία αντιπροσωπεύει εκτιμήσεις κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών
Καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις αυτές υπόκεινται μεταξύ των άλλων και σε προσαρμογές ανάλογα με τις
συνθήκες της αγοράς που θα επικρατούν τη δεδομένη χρονική στιγμή της αποτίμησης. Οι υπολογισμοί
αυτοί αποτελούν την καλύτερη δυνατή εκτίμηση και βασίζονται σε συγκεκριμένες παραδοχές.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπολογισμοί αυτοί περιλαμβάνουν το στοιχείο της αβεβαιότητας, είναι
πιθανόν οι εύλογες αξίες να μην αντιπροσωπεύουν την τιμή στην οποία μπορεί αυτά τα
χρηματοοικονομικά μέσα να πωληθούν ή να εκκαθαριστούν στο μέλλον.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία αποτιμώνται ή γνωστοποιείται η εύλογη αξία τους
κατηγοριοποιούνται στα ακόλουθα τρία επίπεδα ανάλογα με τη χαμηλότερη πηγή πληροφόρησης που
χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της εύλογης αξίας τους:
• Επιπέδου 1: τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργού αγοράς για αντίστοιχα στοιχεία απαιτήσεων και
υποχρεώσεων
• Επιπέδου 2: άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα δεδομένα
• Επιπέδου 3: προκύπτουν από μη παρατηρήσιμα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε τεχνικές
αποτίμησης
Στην περίπτωση που κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων η εύλογη αξία τους
διαφέρει από το τίμημα της συναλλαγής, η διαφορά αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα μόνο
στην περίπτωση που το μέσο αποτιμάται με βάση δεδομένα του επιπέδου 1 και 2. Στην περίπτωση που
αποτιμάται με βάση δεδομένα του επιπέδου 3, η διαφορά κατά την αρχική αναγνώριση δεν καταχωρείται
άμεσα στα αποτελέσματα, δύναται δε να αναγνωρισθεί μεταγενέστερα στο βαθμό που η αποτίμηση του
μέσου βασιστεί σε παρατηρήσιμες τιμές και λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τη φύση του όσο και τη διάσταση
του χρόνου.
Στην κατηγορία του επιπέδου 2 εντάσσονται τα δεδομένα τα οποία δεν ικανοποιούν τα κριτήρια
κατηγοριοποίησης στο επίπεδο 1 αλλά τα οποία είναι παρατηρήσιμα, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Τα
δεδομένα αυτά είναι:
- οι τιμές οργανωμένης αγοράς για παρόμοια στοιχεία του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων.
-λοιπά παρατηρήσιμα δεδομένα για το στοιχείο του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων που αποτιμάται
όπως για παράδειγμα:
• επιτόκια και καμπύλες επιτοκίων
• τεκμαιρόμενη μεταβλητότητα
• πιστωτικά περιθώρια
Οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της εύλογης αξίας στο επίπεδο 2 είναι η
αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιωδώς συναφούς μέσου, η μέθοδος της προεξόφλησης
και τα μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης.
Στην κατηγορία του επιπέδου 3 εντάσσονται οι μη παρατηρήσιμες τιμές. Μη παρατηρήσιμες τιμές που
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας περιλαμβάνουν συσχετίσεις,
μακροπρόθεσμες μεταβλητότητες, αναμενόμενες ταμειακές ροές, επιτόκια προεξόφλησης, πιστωτικά
περιθώρια και άλλες παραμέτρους που αφορούν σε συγκεκριμένες συναλλαγές και προσδιορίζονται από
τον Όμιλο. Οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της εύλογης αξίας στο επίπεδο
3 είναι η μέθοδος της προεξόφλησης, οι πολλαπλασιαστές και τα μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων
προαίρεσης.
Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής:
- Η εύλογη αξία μη εισηγμένων μετοχών καθώς και μετοχών που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό
αγορά προσδιορίζεται με βάση τις προβλέψεις του Ομίλου όσον αφορά στη μελλοντική κερδοφορία του
εκδότη, αφού ληφθεί υπόψη και ο αναμενόμενος βαθμός ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του (growth
rate), καθώς και ο μεσοσταθμικός συντελεστής κεφαλαιακής απόδοσης ο οποίος χρησιμοποιείται ως
επιτόκιο προεξόφλησης. Δεδομένου ότι όλες οι ανωτέρω παράμετροι είναι κατά κύριο λόγο μη
παρατηρήσιμες, η αποτίμηση των εν λόγω μετοχών κατατάσσεται στο επίπεδο 3.
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- Στο επίπεδο 3 περιλαμβάνονται, επίσης, χρεωστικοί τίτλοι των οποίων η αγορά θεωρείται μη ενεργός
λόγω έλλειψης ρευστότητας π.χ. σε περίπτωση που ο εκδότης έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης. Στις
περιπτώσεις αυτές οι αναμενόμενες ροές από τους χρεωστικούς τίτλους προσδιορίζονται από τον Όμιλο
με βάση την εκτιμώμενη εισπραξιμότητά τους.
Ο Όμιλος σε κάθε ημερομηνία συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων αξιολογεί τις πιθανές
εναλλακτικές για τον προσδιορισμό των μη παρατηρήσιμων τιμών, προσδιορίζει την επίπτωσή τους στον
υπολογισμό της εύλογης αξίας και επιλέγει τελικά εκείνες τις μη παρατηρήσιμες τιμές που είναι συνεπείς
αφενός με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αφετέρου με τις μεθόδους που εφαρμόζει για τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας.
Παρατίθεται κατωτέρω πίνακας διαβαθμίσεως ορισμένων χρηματοοικονομικών μέσων που αποτιμώνται
στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, ανάλογα με την ποιότητα
των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της εύλογης αξίας τους.
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2015
Αξιόγραφα διαθεσίμων για πώληση επενδύσεων
Αξιόγραφα εμπορικής εκμετάλλευσης
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα - απαιτήσεις
31/12/2014

Πρώτο Επίπεδο Δεύτερο Επίπεδο

Τρίτο Επίπεδο

Σύνολο

61.369.390,92

0,00

1.933.911,67

63.303.302,59

6.566.122,32

0,00

0,00

6.566.122,32

152.168,80

204.797,25

0,00

356.966,05

Πρώτο Επίπεδο Δεύτερο Επίπεδο

Τρίτο Επίπεδο

Σύνολο

Αξιόγραφα διαθεσίμων για πώληση επενδύσεων

70.367.148,29

11.872.500,00

1.933.911,67

84.173.559,96

Αξιόγραφα εμπορικής εκμετάλλευσης

41.944.250,68

0,00

0,00

41.944.250,68

266.295,40

850.553,54

0,00

1.116.848,94

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα - απαιτήσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ
31/12/2015
Αξιόγραφα διαθεσίμων για πώληση επενδύσεων
Αξιόγραφα εμπορικής εκμετάλλευσης
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα - απαιτήσεις
31/12/2014

Πρώ το Επίπεδο Δεύτερο Επίπεδο
61.369.390,92

0,00

Τρίτο Επίπεδο

Σύνολο

1.933.911,67

63.303.302,59

6.450.786,85

0,00

0,00

6.450.786,85

152.168,80

204.797,25

0,00

356.966,05

Πρώ το Επίπεδο Δεύτερο Επίπεδο

Τρίτο Επίπεδο

Σύνολο

Αξιόγραφα διαθεσίμων για πώληση επενδύσεων

70.367.148,29

11.872.500,00

1.933.911,67

84.173.559,96

Αξιόγραφα εμπορικής εκμετάλλευσης

41.831.641,93

0,00

0,00

41.831.641,93

266.295,40

850.553,54

0,00

1.116.848,94

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα - απαιτήσεις

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης δεν έλαβαν χώρα μεταφορές μεταξύ
των επιπέδων εύλογης αξίας.
42. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί την κεφαλαιακή επάρκεια σε τακτά χρονικά
διαστήματα και υποβάλλει τα στοιχεία υπολογισμού αυτής ανά τρίμηνο στην Τράπεζα της Ελλάδος, η
οποία αποτελεί και την εποπτεύουσα αρχή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
Ως Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, ορίζεται ο λόγος των εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων προς τα στοιχεία
του Ενεργητικού καθώς και τα εκτός Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στοιχεία, σταθμισμένα κατά τον
κίνδυνο που αυτά περικλείουν. Ως Δείκτης Tier 1 ορίζεται αντίστοιχα ο λόγος των Κεφαλαίων της
κατηγορίας 1 (Tier 1) προς τα σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού (εντός και εκτός ισολογισμού) ενώ με
αντίστοιχο τρόπο ορίζεται και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1).
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 και την ΕΠΑΘ 114/ 04.08.2014 οι τράπεζες πρέπει σε ατομική
και σε ενοποιημένη βάση να πληρούν κατ’ ελάχιστον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας
1 (CET 1) 4,5%, δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (TIER 1) 6% και συνολικό δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας (Total Capital Ratio) 8%.
Σημειώνουμε ότι η εν λόγω ΕΠΑΘ κατήργησε την ΠΕΕ 13/ 28.3.2013 ενώ προβλέπει ακόμα μεταβατικές
διατάξεις αναφορικά με την εφαρμογή εποπτικών αφαιρέσεων από τα κεφάλαια κοινών μετοχών της
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κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1). Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται σταδιακή εφαρμογή
έως το 2024 της αφαίρεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων οι οποίες βασίζονται σε
μελλοντική κερδοφορία. Επιπλέον η ΕΠΑΘ 114/ 04.08.2014 προβλέπει σταδιακή εφαρμογή έως το
2018 της αφαίρεσης από τα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 των άυλων στοιχείων του
ενεργητικού, των περιουσιακών στοιχείων του συνταξιοδοτικού ταμείου προκαθορισμένων παροχών
και συγκεκριμένων τοποθετήσεων της Τράπεζας σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Επιπροσθέτως σύμφωνα με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ οι τράπεζες, επίσης, θα υποχρεούνται να
δημιουργήσουν σταδιακά ένα αποθεματικό διατήρησης κεφαλαίων (capital conservation buffer) 2,5%
μέχρι την 01-01-2019 (0,625% την 01-01-2016, 1,25% την 01-01-2017 και 1,875% την 01-01-2018)
πέραν των υφιστάμενων κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1) και των ελάχιστων
εποπτικών ιδίων κεφαλαίων.
Συνολικά οι ελάχιστοι δείκτες που πρέπει να τηρούνται συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού
διατηρήσεως κεφαλαίων (capital conservation buffer) και οι οποίοι θα ισχύουν από 01-01-2019 είναι:
x
x

Ελάχιστος δείκτης κοινών ιδίων κεφαλαίων 7%.
Συνολικός δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 10,5%.

Τέλος η Οδηγία 2013/36/ΕΕ προβλέπει την διακριτική ευχέρεια επιβολής από τα Κράτη Μέλη των εξής
αποθεμάτων ασφαλείας
x
x

Αντικυκλικό Κεφαλαιακό Απόθεμα Ασφαλείας.
Απόθεμα Ασφαλείας Συστημικού Κινδύνου.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα βασικά καθώς και τα συμπληρωματικά Ίδια κεφάλαια, καθώς
και οι εποπτικές αναπροσαρμογές στις οποίες αυτά υπόκεινται πριν το στάδιο του οριστικού
υπολογισμού τους.
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ΟΜΙΛΟΣ
(σε χιλ. ευρώ)
Μετοχικό Κεφάλαιο (Κοινές μετοχές)

31/12/2015
701.806,02

ΤΡΑΠΕΖΑ

31/12/2014
313.738,24

31/12/2015
701.806,02

31/12/2014
313.738,24

Ιδιες μετοχές

0,00

0,00

0,00

0,00

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

0,00

356.050,02

0,00

356.050,02

242.217,71

(1.065,66)

241.967,79

(1.304,04)

(365.446,95)

(510.903,17)

(371.807,47)

(514.619,51)

Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Δικαιώματα μειοψηφίας
Υβριδικοί Τίτλοι & λοιπά στοιχεία εξομοιούμενα με μετοχικό κεφάλαιο

859,94

1.145,87

0,00

0,00

100.200,00

100.200,00

100.200,00

100.200,00

(33.037,96)

(5.790,37)

(33.012,04)

(5.783,02)

0,00

(2.479,98)

0,00

(2.464,78)

Αφαιρετικά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Αναπόσβεστη αξία άϋλων παγίων στοιχείων
Μικτή αξία των περιουσιακών στοιχείων του συνταξιοδοτικού ταμείου προκαθορισμένων παροχών
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και δεν
προκύπτουν από προσωρινές διαφορές

(18.541,29)

(685,10)

(18.541,29)

(685,10)

628.057,46

250.209,86

620.613,01

245.131,81

Σημαντικές επενδύσεις σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα > 10% CET I
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και
προκύπτουν από προσωρινές διαφορές > 10% CET I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(8.049,82)

0,00

(8.093,88)

Σύνολο εξαιρούμενων στοιχείων > 15% CET I

0,00

(447,44)

0,00

(77,96)

628.057,46

241.712,60

620.613,01

236.959,97

Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο

0,00

95.570,50

0,00

95.570,50

Αφαιρετικά Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων

T1L - Πρόσθετα Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Lower Tier I Capital)

0,00
0,00

(23.161,48)
72.409,02

0,00
0,00

(23.132,08)
72.438,42

T1 - Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier I Capital)

628.057,46

314.121,62

620.613,01

309.398,39

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης ορισμένης διάρκειας

0,00

15.851,20

0,00

15.845,89

Αφαιρετικά στοιχεία Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων
Μετοχές πιστωτικών & χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ποσοστού άνω του 10% του κεφαλαίου των
ιδρυμάτων αυτών

0,00

0,00

0,00

0,00

T2 - Σύνολο Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier II Capital)

0,00

15.851,20

0,00

15.845,89

628.057,46

329.972,82

620.613,01

325.244,28

3.187.703

3.141.674

3.186.530

3.149.614

Μέσα Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών για υπολογισμό ορίου 10%
Αφαιρετικά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

CET1 - Σύνολο Μέσων Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών
(Common Equity Tier I Capital)

T2U - Κύρια Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (Upper Tier II Capital)
T2L - Πρόσθετα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (Lower Tier II Capital)

Σύνολο Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων
Σταθμισμένα έναντι πιστωτικού κινδύνου
Σταθμισμένα έναντι κινδύνου αγοράς

20.857

102.804

20.635

102.579

Σταθμισμένα έναντι λειτουργικού κινδύνου

157.730

156.720

148.682

144.552

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (CET 1)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (TIER 1)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (TOTAL CAPITAL RATIO)

18,7%

7,1%

18,5%

7,0%

18,7%

9,2%

18,5%

9,1%

18,7%

9,7%

18,5%

9,6%
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43. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Με την ψήφιση του νόμου 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων, Ταμείο Εγγύησης
Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/7.03.2016) ενσωματώθηκε στο νομοθεσία
μας η Οδηγία 214/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014
περί των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ) και αντικαθίστανται και καταργούνται οι αντίστοιχες
διατάξεις του νόμου 3746/2009 για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).
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ƭǔƾǌǌǆǐƹīǏĮǋǋĮĲǁįǆǐ

ƶƷƳƭƹƪƭƧƮƧƷƧƶƷƧƶƬƶƶƸƱƳƯƭƮƻƱƪƶƳƩƻƱ
ȺǎıƾİǉĳǏĮıǋƿǌĮıİİǑǏǙ

ưƿǊǎǐ
ưƿǊǎǐ

ƧǇĮǌƾıǈǎǐƩƶĲĮǇǗȺǎǑǊǎǐ
ƱǈǉǗǊĮǎǐƧưȺĮǉĮĲıƿǊǎǐ

ƴǏǗİįǏǎǐƩƶ
ƧǌĲǈȺǏǗİįǏǎǐƩƶ

ƶĲǑǊǈĮǌǗǐƬƴǊǈƾǉǆǐ

ƭǔƾǌǌǆǐƴīĮǋǃǏǁǊǆǐ

ƧǋǎǈǃƿǐǉĮǈƿǍǎįĮȺǏǎıǔȺǈǉǎǘ





















ƧǌĮǃĮǊǊǗǋİǌİǐĳǎǏǎǊǎǄǈǉƿǐĮȺĮǈĲǀıİǈǐ





ƭįǈǎǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǎǘǋİǌĮİǌıǙǋĮĲĮȺƾǄǈĮıĲǎǈǒİǁĮ

ƪȺİǌįǘıİǈǐıİĮǉǁǌǆĲĮ
ƟǑǊĮȺİǏǈǎǑıǈĮǉƾıĲǎǈǒİǁĮ



















ƯǎǈȺƾıĲǎǈǒİǁĮİǌİǏǄǆĲǈǉǎǘ






ƶǑǋǋİĲǎǒƿǐıİǇǑǄĮĲǏǈǉƿǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ





ƶǑǋǋİĲǎǒƿǐıİıǑǄǄİǌİǁǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ







ƹǏǆǋĮĲǎǎǈǉǎǌǎǋǈǉƾıĲǎǈǒİǁĮįǈĮǇƿıǈǋĮǄǈĮȺǙǊǆıǆ


















Ʃİǉ



Ʃİǉ

ƪƱƳƴƳƭƬưƪƱƧƶƷƳƭƹƪƭƧ

ƶƷƳƭƹƪƭƧƮƧƷƧƶƷƧƶƬƶƳƭƮƳƱƳưƭƮƬƶĬƪƶƬƶ
ȺǎıƾİǉĳǏĮıǋƿǌĮıİİǑǏǙ

.30*ƳǏǉǔĲǎǁƪǊİǄǉĲƿǐƧƪ
ưİıǘǋĳǔǌǆǄǌǙǋǆǇƿǋĮƿǋĳĮıǆǐ

ƭǔƾǌǌǆǐƧǒİǁǊĮǐ
ƧưƶƳƪƯ

ưǆƪǉĲİǊİıĲǈǉƾưƿǊǆ

ƧǌĮıĲƾıǈǎǐƴĮǌĮǄǁįǆǐ
ƧưƶƳƪƯ

ƶǑǌİįǏǁĮıǆƩƶĲǆǐǆǐưĮǏĲǁǎǑ

ưƿǊǎǐ
ưƿǊǎǐ

ƩǈİǑǇǘǌǔǌƶǘǋǃǎǑǊǎǐ

ƭǔƾǌǌǆǐƶƭǔĮǌǌǁįǆǐ
ƩǆǋǀĲǏǈǎǐƱƨǎǄĮǌƾĲıǆǐ

ƶƸƱĬƪƶƬƩƭƳƭƮƬƷƭƮƳƸƶƸưƨƳƸƯƭƳƸ
ƪǉĲİǊİıĲǈǉƾǋƿǊǆ
ƧǊƿǍĮǌįǏǎǐƴƧǌĲǔǌǗȺǎǑǊǎǐ

ƷǏƾȺİǅĮĲǆǐƪǊǊƾįǎǐƸȺǎǑǏǄİǁǎƳǈǉǎǌǎǋǁĮǐƸȺǎįǎǋǙǌ
ƱĮǑĲǈǊǁĮǐǉĮǈƷǎǑǏǈıǋǎǘ
ZZZDWWLFDEDQNJU

ƩǈĮǉǏĮĲǎǘǋİǌİǐǔǐĲǆǊǀǍǆİȺİǌįǘıİǈǐ

ƹǏǆǋĮĲǎǎǈǉǎǌǎǋǈǉƾıĲǎǈǒİǁĮıĲǆǌİǘǊǎǄǆĮǍǁĮǋƿıǔ
ĮȺǎĲİǊİıǋƾĲǔǌ
ƩƾǌİǈĮǉĮǈȺǏǎǉĮĲĮǃǎǊƿǐıİȺİǊƾĲİǐ ǋİĲƾĮȺǗ
ȺǏǎǃǊƿǓİǈǐ

ƴĮǏƾǄǔǄĮǒǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉƾǋƿıĮĮȺĮǈĲǀıİǈǐ

ƧȺĮǈĲǀıİǈǐǉĮĲƾȺǈıĲǔĲǈǉǙǌǈįǏǑǋƾĲǔǌ

ƪƱƪƵīƬƷƭƮƳ
ƷĮǋİǁǎǉĮǈįǈĮǇƿıǈǋĮıĲǆǌƮİǌĲǏǈǉǀƷǏƾȺİǅĮ

ƷǘȺǎǐƿǉǇİıǆǐİǊƿǄǒǎǑİǊİǄǉĲǙǌ

ƪǊİǄǉĲǈǉǀİĲĮǈǏİǁĮ

ƱǗǋǈǋǎǈİǊİǄǉĲƿǐ

ƩǈİǘǇǑǌıǆįǈĮįǈǉĲǘǎǑ
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮƿǄǉǏǈıǆǐĮȺǗĲǎƩǈǎǈǉǆĲǈǉǗƶǑǋǃǎǘǊǈǎ
ĲǔǌİĲǀıǈǔǌǎǈǉǎǌǎǋǈǉǙǌǉĮĲĮıĲƾıİǔǌ ĮȺǗĲǈǐ
ǎȺǎǁİǐĮǌĲǊǀǇǆǉĮǌĲĮıĲǎǈǒİǁĮǉĮǈȺǊǆǏǎĳǎǏǁİǐ

ƪȺǎȺĲǈǉǀƧǏǒǀ








































ƭĮǌ



























Ʃİǉ
















ưƿǊǎǐ

ƷƵƧƴƪƫƧ



Ʃİǉ

ƭĮǌ

ƶĲİĳĮǌǁĮƶīİǔǏǄĮǉƾǉǎǑ
ƮǎǑĲıǎǌǁǉǎǑ

ưǆƪǉĲİǊİıĲǈǉǗƴǏǗıǇİĲǎưƿǊǎǐ

ưƿǊǎǐ

ƧǌĲǙǌǈǎǐƱƴǏǔĲǎǌǎĲƾǏǈǎǐ

ưƿǊǎǐ

ưƿǊǎǐ
ưƿǊǎǐ

ƱǈǉǗǊĮǐƪƯǈǔǌǀǐ

ƬǊǁĮǐƴƴİǏĲǅǈǌǁįǆǐ

ƧǇĮǌƾıǈǎǐƪƴǏƿıǃİǊǎǐ

ƧǌİǍƾǏĲǆĲĮưǆƪǉĲİǊİıĲǈǉƾưƿǊǆ

ƷĮȺĮǏĮǉƾĲǔıĲǎǈǒİǁĮǉĮǈȺǊǆǏǎĳǎǏǁİǐȺǎǑȺǏǎǉǘȺĲǎǑǌĮȺǗĲǈǐİĲǀıǈİǐǎǈǉǎǌǎǋǈǉƿǐǉĮĲĮıĲƾıİǈǐıĲǎǒİǘǎǑǌıİǋǈĮǄİǌǈǉǀİǌǆǋƿǏǔıǆǄǈĮĲǆǌǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀǉĮĲƾıĲĮıǆǉĮǈĲĮĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮĲǆǐ$77,&$%$1.ƧƱƻƱƸưƬƷƵƧƴƪƫƭƮƬƪƷƧƭƵƪƭƧǉĮǈĲǎǑƳưƭƯƳƸĲǆǐƶǑǌǈıĲǎǘǋİİȺǎǋƿǌǔǐıĲǎǌĮǌĮǄǌǙıĲǆȺǏǈǌȺǏǎǃİǁıİǎȺǎǈĮįǀȺǎĲİİǁįǎǑǐİȺİǌįǑĲǈǉǀİȺǈǊǎǄǀǀƾǊǊǆıǑǌĮǊǊĮǄǀǋİĲǈǐİĲĮǈǏİǁİǐȺǎǑĮȺĮǏĲǁǅǎǑǌĲǎǌǗǋǈǊǎ
Ĳǆǐ$77,&$%$1.ƧƱƻƱƸưƬƷƵƧƴƪƫƭƮƬƪƷƧƭƵƪƭƧǌĮĮǌĮĲǏƿǍİǈıĲǆįǈİǘǇǑǌıǆįǈĮįǈǉĲǘǎǑĲǆǐƷǏƾȺİǅĮǐǗȺǎǑĮǌĮǏĲǙǌĲĮǈǎǈİĲǀıǈİǐǎǈǉǎǌǎǋǈǉƿǐǉĮĲĮıĲƾıİǈǐǉĮǇǙǐǉĮǈǆƿǉǇİıǆİǊƿǄǒǎǑĲǔǌǌǎǋǁǋǔǌİǊİǄǉĲǙǌ

$77,&$%$1.ƧƱƻƱƸưƬƷƵƧƴƪƫƭƮƬƪƷƧƭƵƪƭƧ
ƧƵưƧƪƨ
ƧƵīƪưƬ
ƩǈİǘǇǑǌıǆƿįǏĮǐƳǋǀǏǎǑƧǇǀǌĮ
ƶƷƳƭƹƪƭƧƮƧƭƴƯƬƵƳĭƳƵƭƪƶƷƬƶƹƵƬƶƬƶƧƴƳƭƧƱƳƸƧƵƭƳƸƪƻƶƩƪƮƪưƨƵƭƳƸ
ƩǆǋǎıǈİǑǗǋİǌĮǃƾıİǈĲǎǑƱƾǏǇǏǎǄǈĮİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐȺǎǑıǑǌĲƾııǎǑǌİĲǀıǈİǐǎǈǉǎǌǎǋǈǉƿǐǉĮĲĮıĲƾıİǈǐİǌǎȺǎǈǆǋƿǌİǐǉĮǈǋǆǉĮĲƾĲĮƩƯƴ







ƧǘǍǆıǆǋİĲǎǒǈǉǎǘǉİĳĮǊĮǁǎǑǋİƿǉįǎıǆǉǎǈǌǙǌ
ǋİĲǎǒǙǌǉĮǈưƳƩ

ƠǍǎįĮĮǑǍǀıİǔǐǋİĲǎǒǈǉǎǘǉİĳĮǊĮǁǎǑ

ĭǗǏǎǐıǑǄǉƿǌĲǏǔıǆǐǉİĳĮǊĮǁǎǑĮȺǗ
ǉİĳĮǊĮǈǎȺǎǁǆıǆĮȺǎǇİǋĮĲǈǉǙǌǉĮǈưƳƩ











ƷƵƧƴƪƫƧ













ƭĮǌ
Ʃİǉ










ƷĮǋİǈĮǉƾįǈĮǇƿıǈǋĮǉĮǈǈıǎįǘǌĮǋĮ
ǊǀǍǆǐǒǏǀıǆǐ



ƷĮǋİǈĮǉƾįǈĮǇƿıǈǋĮǉĮǈǈıǎįǘǌĮǋĮƿǌĮǏǍǆǐ
ǒǏǀıǆǐ

ƶǘǌǎǊǎİǈıǏǎǙǌ İǉǏǎǙǌ ǒǏǀıǆǐ





ƶǘǌǎǊǎİǈıǏǎǙǌ İǉǏǎǙǌ ĮȺǗ
ǒǏǆǋĮĲǎįǎĲǈǉƿǐįǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ



ƶǘǌǎǊǎİǈıǏǎǙǌ İǉǏǎǙǌ ĮȺǗİȺİǌįǑĲǈǉƿǐ
įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ

Ʃİǉ













Ʃİǉ

ƪƱƳƴƳƭƬưƪƱƧƶƷƳƭƹƪƭƧ

ƶƷƳƭƹƪƭƧƮƧƷƧƶƷƧƶƬƶƷƧưƪƭƧƮƻƱƵƳƻƱ
ȺǎıƾİǉĳǏĮıǋƿǌĮıİİǑǏǙ

ƶǘǌǎǊǎİǈıǏǎǙǌ İǉǏǎǙǌ ĮȺǗǊİǈĲǎǑǏǄǈǉƿǐ
įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ

ƴƵƳƶĬƪƷƧƶƷƳƭƹƪƭƧƮƧƭƴƯƬƵƳĭƳƵƭƪƶ













ƭĮǌ
Ʃİǉ


















Ʃİǉ

ƷƵƧƴƪƫƧ













Ʃİǉ

ƳƩƭƪƸĬƸƱƻƱƶƸưƨƳƸƯƳƶ

ƧƯƪƲƧƱƩƵƳƶ ƴ ƧƱƷƻƱƳƴƳƸƯƳƶ
ƧƩƷƱ

ƳƴƵƳƪƩƵƳƶƷƳƸƩƭƳƭƮƬƷƭƮƳƸƶƸưƨƳƸƯƭƳƸ

ƭƻƧƱƱƬƶ ƴ īƧưƨƵƭƯƬƶ
ƧƩƷƧƫ

ƧĬƬƱƧưƧƵƷƭƳƸ

ƹƵƬƶƷƳƶƮưƧƵƧƱƷƳƶ
ƧƩƷư
ƧǏƧįİǁĮǐƳƪƪƧ

ƳƭƮƳƱƳưƭƮƻƱƯƪƭƷƳƸƵīƭƻƱ &)2

ƳƩƭƪƸĬƸƱƷƬƶ

ϭ͘Ɉʉɽɹʅɲɹʅʔɲʍɻʎɲʔʉʌɳʍʏɻʆʑʋɲʌʇɻɲɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲʎ͕ɻʉʋʉʀɲɽɲʅʋʉʌʉʑʍɸʆɲɸʋɻʌɸɳʍɸɿʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎɲʌʖɼʎʏɻʎʍʐʆɹʖɸɿɲʎʏɻʎɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ͕ʊʋʘʎɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍʏɻʍɻʅɸʀʘʍɻϮ͘ϮɸʋʀʏʘʆɃɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆȾɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆʏʉʐɃʅʀʄʉʐʃɲɿʏɻʎɈʌɳʋɸɺɲʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ͘
Ϯ͘ɈɻʌɼɽɻʃɲʆʉɿʄʉɶɿʍʏɿʃɹʎɲʌʖɹʎʉɿʉʋʉʀɸʎɹʖʉʐʆʐɿʉɽɸʏɻɽɸʀɲʋʊʏɲȴɿɸɽʆɼɅʌʊʏʐʋɲɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎȰʆɲʔʉʌɳʎ;ȴ͘Ʌ͘ɍ͘Ȱ͘Ϳ͕ʏɿʎʉʋʉʀɸʎɸʔɳʌʅʉʍɸɻɈʌɳʋɸɺɲʃɲɿʉɄʅɿʄʉʎʃɲɿʃɲʏɳʏɻʆʖʌɼʍɻʋʉʐɹʄɻʇɸʏɻʆϯϭͬϭϮͬϮϬϭϰʃɲɿɲʔʉʑɹʖʉʐʆʄɻʔɽɸʀʐʋʊʗɻʏɲʆɹɲʋʌʊʏʐʋɲ͕ʉɿʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎʃɲɿʉɿɷɿɸʌʅɻʆɸʀɸʎʋʉʐɹʖʉʐʆɸʔɲʌʅʉɶɼɲʋʊ
ϭͬϭͬϮϬϭϱʃɲɿʅɸʏɳ͕ʊʋʘʎʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿʍʏɻʍɻʅɸʀʘʍɻϮ͘ϯϳʏʘʆȵʏɼʍɿʘʆɃɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆȾɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ͘
ϯ͘ȵʋʀʏʘʆʋɲɶʀʘʆʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʏʉʐɃʅʀʄʉʐɷɸʆʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿɸʅʋʌɳɶʅɲʏɲɴɳʌɻ͘
ϰ͘ɇʏɿʎȵʏɼʍɿɸʎɃɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎȾɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏʉʐϮϬϭϱɻɈʌɳʋɸɺɲɸʋɲʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɸʃɲɿʅɸʏɹɴɲʄɸʏʉʆʏʌʊʋʉʖɸɿʌɿʍʅʉʑʏʘʆʆʉʅɿʃʙʆɸʇʊɷʘʆʏɲʉʋʉʀɲɸʋɿʌʌʀʋʏʉʆʏɲɿʍʏʉʐʎɷɲʆɸɿʉʄɼʋʏɸʎɴɳʍɸɿʏʘʆ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆʋʉʐʉɿʏɸʄɸʐʏɲʀʉɿɹʖʉʐʆʐʋʉɶʌɳʗɸɿʅɸʏɻʆɈʌɳʋɸɺɲ͘ɀɸʏɻʅɸʏɲɴʉʄɼɲʐʏɼʏɲɸʆʄʊɶʘɹʇʉɷɲɸʋɿʌʌʀʋʏʉʆʏɲɿʃɲɿʋʌʉʍɲʐʇɳʆʉʐʆ ʏʉʐʎ
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ƶƸƱƳƯƳƸƴƳƹƵƪƻƶƪƻƱƮƧƭƭƩƭƻƱ
ƮƪĭƧƯƧƭƻƱ

ƩǈǉĮǈǙǋĮĲĮǋİǈǎǓǆĳǁĮǐ
ƶǘǌǎǊǎǈįǁǔǌǉİĳĮǊĮǁǔǌ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με τo άρθρο 4.1.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και τις
αποφάσεις 25/17.07.2008 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε με την έκδοση 2.270.026.033 νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή και αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ποσού ευρώ
681.007.809,90. Τα έξοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 17.806.446,39 ευρώ και καλύφθηκαν εξολοκλήρου από τα
κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση. Συνεπώς το καθαρό ποσό της αύξησης μετά και την
αφαίρεση των εξόδων διαμορφώθηκε σε 663.201.363,51 ευρώ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την συνεδρίασή του στις 30 Δεκεμβρίου 2015, πιστοποίησε την
καταβολή του ποσού της αύξησης. H Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
κατά την συνεδρίασή της στις 14.01.2016 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των
2.270.026.033 νέων κοινών μετοχών. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
έλαβε χώρα την 18.01.2016.
Σκοπός της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ήταν η επαρκή ενίσχυση των βασικών ιδίων κεφαλαίων προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες που προέκυψαν από την άσκηση του Ελέγχου της Ποιότητας Στοιχείων του Ενεργητικού
(«Asset Quality Review») και τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων («stress tests») που
πραγματοποιήθηκαν στον Όμιλο από την Τράπεζα της Ελλάδος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
(Ποσά σε €)

Περιγραφή χρήσης αντληθέντων
κεφαλαίων

Σύνολο
αντληθέντων
κεφαλαίων

Κεφαλαιακή Ενίσχυση της Τράπεζας για την
κάλυψη αποτελέσματος από την άσκηση του
Ελέγχου της Ποιότητας Στοιχείων του
Ενεργητικού («Asset Quality Review»)
Έξοδα έκδοσης νέων μετοχών
Σύνολο

Διατεθέντα
κεφάλαια έως
31.12.2015

Υπόλοιπο
κεφαλαίων κατά
την 31.12.2015
προς διάθεση

681.007.809,90

681.007.809,90

-

(17.806.446,39)
663.201.363,51

(17.806.446,39)
663.201.363,51

-

Αθήνα, 31η Μαρτίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
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Έκθεση ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο
της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Τράπεζα»), διενεργήσαμε τις διαδικασίες όπως
αναφέρονται κατωτέρω αναφορικά με τον «Πίνακα Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων
από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου» (ο Πίνακας). Διενεργήσαμε την εργασία αυτή
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις για την Εκτέλεση
Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Αναφορικά με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση».
Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας
γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

Διαδικασίες που διενεργήθηκαν
Συγκεκριμένα οι διαδικασίες που διενεργήθηκαν συνοψίζονται ως εξής:
1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως διατεθέντα κεφάλαια στον επισυναπτόμενο
«Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου»
με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας,
κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
2) Συγκρίναμε τα στοιχεία του Πίνακα και τη συνέπεια του περιεχομένου του με τα
αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο που εκδόθηκε από την Τράπεζα για το σκοπό αυτό
με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2015, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των
αρμόδιων οργάνων της Τράπεζας.

Ευρήματα
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών διαπιστώσαμε τα εξής:
α)

Αναφορικά με την προσυμφωνημένη διαδικασία (1) τα ανά κατηγορία χρήσης ποσά που
εμφανίζονται ως διατεθέντα κεφάλαια στον επισυναπτόμενο «Πίνακα διάθεσης
αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου», προκύπτουν από τα
βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.

β)

Αναφορικά με την προσυμφωνημένη διαδικασία (2) τα στοιχεία της στήλης «Περιγραφή
χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων» είναι αυτά που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο
της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ημερομηνία
27 Νοεμβρίου 2015.

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του
δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού
νομικού προσώπου.

Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή
επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης
Εργασιών Επισκόπησης δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων
αναφέρουμε ανωτέρω.
Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών
Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα
σας γνωστοποιούσαμε.
Η έκθεσή μας αυτή παρέχεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ATTICA
BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της
προς τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για άλλους
σκοπούς.
Η παρούσα έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν
εκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας στο σύνολό της.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
AM ΣΟΕΛ 114

Ιωάννης Αχείλας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 12831
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Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005
Οι εταιρικές ανακοινώσεις του έτους 2015 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:
http://www.atticabank.gr/el/group/news
Κατά την διάρκεια του 2015 έχουν διενεργηθεί οι ακόλουθες ανακοινώσεις:
Θέμα

Ανακοίνωση της 18/2/2015
Δελτίο Τύπου της 18/2/2015
Δελτίο Τύπου της 11/3/2015
Ανακοίνωση της 16/3/2015
Δελτίο Τύπου της 31/03/2015 - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014
του Ομίλου της Attica Bank
Ανακοίνωση της 31/03/2015 - Οικονομικό Ημερολόγιο 2015
Παρουσίαση προς Αναλυτές - Αποτελέσματα Χρήσης 2014
Τοποθέτηση στελέχους
Αντικατάσταση εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Νόμο 3723/2008
Απόφαση της αυτόκλητης ιδιαίτερης γενικής συνέλευσης των μετόχων
κάτοχων προνομιούχων μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική
Εταιρεία της 19/05/2015
Δελτίο Τύπου της 27/05/2015 - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων A' Τριμήνου
2015 του Ομίλου της Attica Bank
Κοινό Δίκτυο Ανάληψης Μετρητών μέσω ΑΤΜ από την Attica Bank και την
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
Τοποθέτηση στελέχους
Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Ιουνίου των μετόχων,
κατόχων κοινών μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
Δελτίο Τύπου της 23/6/2015
Ενημέρωση βάσει των όρων 26 και 7.5 του Προγράμματος έκδοσης
Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Τράπεζας έκδοσης της 2.7.2013
Καταστήματα της Attica Bank που θα λειτουργήσουν για την καταβολή
συντάξεων κατά την τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας
Πρόσθετα Καταστήματα της Attica Bank που θα λειτουργήσουν κατά την
τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας
Αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων,
κατόχων κοινών μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία της
6ης Ιουλίου 2015
Πρόσθετα Καταστήματα της Attica Bank που θα λειτουργήσουν κατά την
τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας
Ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με γεγονότα που
επηρεάζουν ή προβλέπεται να επηρεάσουν την επιχειρηματική
δραστηριότητα του Ομίλου και τη διακύμανση της τιμής των μετοχών της
Τράπεζας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Μετεγκατάσταση Καταστήματος Ηλιούπολης
Τοποθέτηση στελέχους
Για πρώτη φορά τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Skype

Ημερομηνία

18/2/2015
18/2/2015
11/3/2015
16/3/2015
31/3/2015
31/3/2015
31/3/2015
6/5/2015
7/5/2015
20/5/2015

27/5/2015
4/6/2015
12/6/2015
23/6/2015
23/6/2015
23/6/2015
26/6/2015
30/6/2015
2/7/2015
7/7/2015

9/7/2015
3/8/2015

4/8/2015
11/8/2015
19/8/2015

Πρωτοβουλία στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Η Attica Bank στηρίζει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις
Η Attica Bank κοντά στους νέους επιχειρηματίες
Κοινό Δίκτυο Ανάληψης Μετρητών μέσω ΑΤΜ από την Attica Bank και την
Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
Κοινό Δίκτυο Ανάληψης Μετρητών μέσω ΑΤΜ από την Attica Bank και την
Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
Κοινό Δίκτυο Ανάληψης Μετρητών μέσω ΑΤΜ από την Attica Bank και την
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2015 του Ομίλου της Attica Bank
Ανακοίνωση της 2/11/2015
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' Ενιαμήνου 2015 του Ομίλου της Attica Bank
Έκθεση του Δ.Σ. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22/11/2015
Έκθεση του Δ.Σ. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 22/11/2015
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω υποχρεωτικής μετατροπής των
ομολογιών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε κοινές μετά ψήφου
ονομαστικές μετοχές
Η Attica Bank προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με τη στήριξη του
βασικού της μετόχου ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ
Απόφαση της αυτόκλητης ιδιαίτερης γενικής συνέλευσης των μετόχων
κάτοχων προνομιούχων μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική
Εταιρεία της 22/11/2015
Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από μετατροπή
ομολογιών σε μετοχές
Ανακοίνωση της 11/12/2015
Ανακοίνωση της 18/12/2015
Δελτίο τύπου της 18/12/2015
Ανακοίνωση της 29/12/2015
Κάλυψη και καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank
Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία (εφεξής η «αύξηση»)
Κοινωνική προσφορά της Attica Bank σε 38 ιδρύματα

26/8/2015
1/9/2015
9/9/2015
11/9/2015
15/10/2015
29/10/2015
31/10/2015
2/11/2015
7/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
22/11/2015
22/11/2015

22/11/2015
23/11/2015

25/11/2015
11/12/2015
18/12/2015
19/12/2015
29/12/2015
30/12/2015
31/12/2015

http://www.atticabank-amk2015.gr/

Ανακοίνωση της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία για το reverse
split των μετοχών της
Ανακοίνωση για την άσκηση δικαιωμάτων στην ΑΜΚ
Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

27/11/2015
27/11/2015
27/11/2015

Διαθεσιμότητα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης
H Ετήσια Οικονομική Έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•
•

Η Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,
Η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου και Τραπέζης (περιλαμβάνουν Έκθεση
Ελέγχου
των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών)
Τα Στοιχεία και πληροφορίες Ομίλου και Τραπέζης,
Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων κεφαλαίων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
(περιλαμβάνεται έκθεση ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών)
Οι Πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν.3401/2005,

είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.atticabank.gr
(Ενότητα: Όμιλος /Επενδυτές/ Οικονομικά Μεγέθη/Περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις/2015)

